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 ПАСПОРТ
програми підтримки розвитку навчально-матеріальної бази Державного

навчального закладу Березанський професійний аграрний ліцей
на 2022 рік

№
з/п

Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Березанської
міської ради

1. Розробник програми
Фінансове управління виконавчого
комітету Березанської міської ради

2. Співрозробники програми
ДНЗ „Березанський професійний
аграрний ліцей“

3. Відповідальний виконавець
програми

ДНЗ „Березанський професійний
аграрний ліцей“, фінансове
управління виконавчого комітету
Березанської міської ради

4. Учасники програми ДНЗ „Березанський професійний
аграрний ліцей“

5. Термін реалізації програми 2022  рік

6.
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього (грн..)

150 000 грн

у тому числі:
6.1. кошти місцевого бюджету 150 000 грн
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1. Загальні положення
Програма підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази Державного

навчального закладу Березанський професійний аграрний ліцей (далі – ДНЗ
„Березанський ПАЛ“) на 2022 рік розроблена відповідно до Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про професійно-
технічну освіту“, Закону України „Про освіту“, стаття 85 Бюджетного кодексу
України,  Статуту ліцею.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
дана Програми

Суспільство потребує від професійної (професійно-технічної) освіти
якісної підготовки учнівської молоді, яка була б здатною відповідати викликам
часу, мобільної і компетентної на сучасному ринку праці, з яскраво вираженою
громадянською позицією, налаштованої на постійний саморозвиток та навчання
впродовж усього життя. Тому ключовим аргументом у забезпеченні належного
рівня життєвої і професійної компетентності людини, є потреба держави і,
зокрема, міста у соціально активних громадянах, висококваліфікованих
фахівцях.

Серед контингенту здобувачів освіти є діти соціально незахищених
категорій з Березанської ТГ, які мешкають у гуртожитку. Та морально і фізично
зношена матеріально-технічна база, аварійний стан окремих приміщень
гуртожитку, старі віконні рами тощо створюють на сьогоднішній день цілий
ряд проблем. Адже умови в окремих приміщення масового призначення є
некомфортними для проживання, навчання і відпочинку здобувачів освіти, а
незамінені зношені віконні рами є джерелом витоку тепла з кімнати.

3. Мета програми
Метою програми є надання фінансової допомоги за рахунок бюджетних

коштів на придбання меблів у гуртожиток, облаштування окремих кімнат,
придбання та встановлення вікон для створення належних умов проживання у
кімнатах гуртожитку ліцею дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей із особливими освітніми потребами (не потребують
інклюзивного навчання та виховання), дітей із малозабезпечених родин, дітей із
багатодітних родин, дітей із неповних сімей, внутрішньопереміщених осіб та
підготовкою до опалювального сезону.

4. Основні напрями реалізації програми
Реалізація програми полягає у здійсненні комплексу заходів фінансово-

матеріального характеру, які будуть спрямовані на досягнення мети програми:
1. Фінансово-матеріальна підтримка розвитку навчально-матеріальної бази
ДНЗ „Березанський ПАЛ“:
1.1. Придбання меблів у гуртожиток.
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1.2. Облаштування окремих кімнат гуртожитку та приміщень масового
призначення: заміна (придбання та встановлення) віконних
конструкцій.

5. Фінансове забезпечення програми
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження

бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на
відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на
відповідний рік).

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Березанська
міська рада.

Перелік заходів програми Усього витрат на виконання програми

Придбання матеріалів, виробів,
обладнання та оснащення для
проведення ремонтних робіт 150 000 грн.

Всього: 150 000 грн.

6. Строки виконання програми
Реалізацію програми передбачено на 2022 рік.
Головна увага повинна приділятися реалізації комплексу заходів на

створення належних умов для проживання здобувачів освіти ліцею, їхнього
навчання та виховання.

7. Очікувані результати виконання програми
Реалізація програми дозволить створити належні комфортні умови для

проживання, організації дозвілля учнівської молоді в гуртожитку, навчання та
виховання та створення якісних умов для соціального захисту учнів.

Секретар міської ради        Олег СИВАК


