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Ініціатор 

розроблення 

Програми (замовник) 

Управління освіти Коломийської міської ради    

Розробник Програми 
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Термін  реалізації 

Програми 
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Програми 
Щорічно 

Обсяг фінансування 

Програми (тис.грн.) 
20955,0 

Роки 
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Всього В т.ч. за джерелами фінансування 
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2019    4073,0  

2020    4468,0  
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Очікувані результати 

виконання 

- досягнення високого рівня розвитку системи освіти 

міста відповідно до сучасного суспільства і кожного 

громадянина щодо якісної освіти, забезпечення 

гармонійного розвитку людини як найвищої цінності 

суспільства;  

- забезпечення відкритого характеру освіти та 

можливостей щодо повної реалізації здібностей, 

талантів кожної особистості, соціального захисту 

дітей; 

- оснащення закладів освіти сучасними засобами 

інформаційних технологій; 

- розширення співробітництва, обмін досвідом з 
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І. Вступ 

 

Програма розвитку  освіти міста  Коломиї на 2017-2021 роки розроблена 

у відповідності до  Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

“Про освіту”. 

Упродовж останніх років у місті проведено ряд практичних заходів, 

спрямованих на стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток. 

Нова Програма розвитку освіти міста Коломиї на 2017-2021 роки є логічним 

продовженням попередньої програми і передбачає перспективи вдосконалення 

дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної освіти та суттєве зміцнення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

Програма складається із розділів, кожний з яких охоплює стратегічні 

напрями розвитку освітянської галузі. 

Особливістю Програми розвитку освіти міста на 2017-2021 роки є 

раціональне й ефективне використання бюджетних коштів, а також можливість 

залучення інших асигнувань. 

Програма базується на сучасних теоретичних положеннях та концепціях 

новітньої вітчизняної і зарубіжної педагогіки, в її основі – визнання 

пріоритетної ролі особистості та забезпечення її індивідуальних освітніх 

потреб. 

Виконання Програми сприятиме методичному забезпеченню навчально-

виховного процесу в дошкільних навчальних закладах відповідно до сучасних 

вимог, а також передбачає здійснення ряду заходів щодо забезпечення якісної 

освіти, створення умов для професійної самореалізації педагогічних 

працівників, модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази. 

Особливістю Програми є збереження і розвиток мережі позашкільних 

навчальних закладів. 

Основна мета розділу «Обдаровані діти» визначити організаційні, 

практичні та психолого-педагогічні заходи з розробки та впровадження 

ефективних методів і технологій пошуку, навчання й виховання обдарованих 

дітей у місті, створити умови для гармонійного розвитку особистості, розвитку 

системи профільного навчання, підтримки та заохочення здібних дітей. 

         Організація навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста 

має відповідати сучасним вимогам інформаційного суспільства, яке 

характеризується вільним доступом до великих обсягів відомостей, 

безпрецедентними можливостями співробітництва та індивідуальної участі, 

використанням ІКТ, що стрімко розвиваються. Саме на це спрямовані заходи 

розділу «Інформатизація та комп’ютеризація». 

Реалізація заходів розділу «Модернізація матеріально-технічної бази» 

дасть змогу запровадити енергозберігаючі технології в навчальні заклади та 

покращити належні умови для учасників навчально-виховного процесу. 
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ІІ. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є досягнення високого рівня розвитку системи освіти 

міста відповідно до сучасного суспільства і кожного громадянина  щодо якісної 

освіти, забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності 

суспільства. 

Завдання Програми  

у сфері дошкільної освіти: 

   - збереження й розвиток мережі дошкільних навчальних закладів міста та 

запровадження різних форм дошкільної освіти; 

   - створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних 

закладах різних типів; 

   - забезпечення готовності педагогів до використання особистісно 

орієнтованих технологій у галузі; 

   - методичне забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних 

навчальних закладах міста відповідно до сучасних вимог; 

   - активізація дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення 

та пропагування кращого педагогічного досвіду, наукових ідей; 

у сфері загальної середньої освіти: 

   - приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність 

до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації; 

   - створення відповідних умов для рівного доступу громадян до якісної 

освіти, наступності та безперервності освітнього процесу; 

   - забезпечення відкритого характеру освіти та можливостей щодо повної 

реалізації здібностей, талантів кожної особистості, соціального захисту дітей; 

   - створення умов для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації 

їх можливостей; 

   - оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних 

технологій; 

   - підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і 

технологічних дисциплін; 

   - поліпшення соціально-економічного становища педагогічних 

працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної 

діяльності; 

у сфері позашкільної освіти: 

   -   збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів; 

   - збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази 

позашкільних навчальних закладів; 

   - посилення організаційно-координаційної та методичної ролі 

позашкільних закладів у розвитку природоохоронної роботи, науково-

технічного, екологічного, художнього, туристсько-краєзнавчого, військово-

патріотичного навчання та виховання учнівської молоді у загальноосвітніх 

навчальних закладах; 
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   - здійснення розробки, апробації та видання кращих авторських програм, 

проектів, збірників для програмно-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу позашкільних закладів; 

   - розширення співробітництва, обмін досвідом з питань позашкільної 

освіти. 

 

ІІ. Очікувані результати 
 

  Виконання Програми дасть змогу: 

  - наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів; 

 - створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації 

особистості; 

 - удосконалити мережу закладів освіти; 

 - збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою; 

 - здійснити комплексну інформатизацію освіти; 

 - підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних 

працівників; 

  - зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів; 

  - запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах. 

 

IV. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми 

 

  Джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть 

бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету 

розвитку) міського бюджету, кошти Державного бюджету України, 

благодійних внесків та кошти фізичних і юридичних осіб. 

Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених 

рішенням про міський бюджет на відповідний рік і може здійснюватись в 

межах діючого бюджетного законодавства по кодах тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів. 

Відповідальним виконавцем Програми є управління освіти міської ради. 

 

V. Контроль за виконанням Програми 

 

Програма є довгостроковою та реалізовуватиметься упродовж 2017– 

2021 років. У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим 

порядком. Координація і контроль за виконанням Програми покладається на 

управління освіти міської ради та постійну комісію міської ради з питань 

освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального 

захисту та охорони здоров’я. 



8 

 

VI. План заходів з реалізації 

Програми розвитку освіти міста  Коломиї на 2017-2021 роки 

 

Розділ 1. Дошкільна освіта 

№ 

з/п Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Забезпечувати розвиток дошкільної освіти, розширювати мережу 

дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності 

відповідно до освітніх потреб населення   

Міська рада, 

управління освіти 
В межах кошторисних призначень 

2. 
Провести капітальний ремонт приміщення дошкільного 

навчального закладу «Золота рибка» по вул. Гнатюка, 27 

Міська рада, 

управління освіти 
В межах кошторисних призначень 

3. 
Відновити та облаштувати дошкільні групи у ДНЗ №5 «Барвінок», 

ДНЗ № 7 «Росинка», ДНЗ № 21 «Пролісок» 

Міська рада, 

управління освіти 
В межах кошторисних призначень 

4. 

 

Надавати консультаційну та методичну допомогу у сфері 

дошкільної освіти 

Управління освіти, 

інформаційно-

методичний центр 

управління освіти 

* * * * * 

5. 

Розширити перелік додаткових освітніх послуг, що надаються у 

дошкільних навчальних закладах міста (відповідно до варіативної 

частини Базового компонента дошкільної освіти) 

Управління освіти * *    

6. 
Налагодити співпрацю у галузі дошкільної освіти з організаціями, 

установами, фондами 
Управління освіти * * * * * 

7. 
Запровадити та удосконалювати форму електронного обліку дітей 

дошкільного віку  

Управління освіти, 

ЦНАП 
20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

8. 

Здійснювати  моніторингові спостереження здоров’я дітей 

дошкільного віку.  

Сприяти в організації курсів підвищення кваліфікації для 

медичних працівників дошкільних закладів 

Управління освіти 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

9. 
Запровадити функціонування ІСУО та використання ІКТ в 

організації роботи дошкільних навчальних закладів  
Управління освіти * *    

10. Відзначати та нагороджувати кращі дошкільні навчальні заклади Міська рада, 50,0 100,0 50,0 50,0 100,0 



9 

 

за результатами їх діяльності і з нагоди професійних і ювілейних 

дат 

управління освіти 

11. 
Забезпечувати організацію міських заходів з нагоди 

Всеукраїнського дня дошкілля 

Міська рада, 

управління освіти 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

12. 

 

Проводити міські конкурси та брати участь в обласних і 

всеукраїнських заходах у галузі дошкільної освіти  

 

Управління освіти, 

інформаційно-

методичний центр 

управління освіти 

15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 

Всього 100,0 140,0 90,0 100,0 150,0 

 

Прогнозовані результати: 

- забезпечення рівного доступу до  якісної  дошкільної освіти; 

- забезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів; 

- поступове приведення наповнюваності груп відповідно до норми; 

- забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку; 

- стимулювання якісного  розвитку дошкільної освіти; 

- підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.  
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Розділ 2. Загальна середня освіта 

 

2.1. Розвиток мережі, профільне навчання 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Організовувати облік дітей та підлітків шкільного віку у межах 

території обслуговування 

Управління 

освіти 
* * * * * 

2. 

Забезпечувати реалізацію заходів спрямованих на удосконалення та 

розвиток: 

- вивчення іноземних мов; 

- початкової освіти; 

- природничо-математичної освіти 

Управління 

освіти, 

інформаційно-

методичний 

центр 

* * * * * 

3. 

Розширювати мережу навчальних закладів з поглибленим та 

профільним вивченням окремих предметів; здійснювати методичний 

супровід викладання варіативної складової навчальних планів 

Управління 

освіти, 

інформаційно-

методичний 

центр 

* * * * * 

4. Здійснювати  профорієнтаційну роботу з учнями 5-9 класів   

Управління 

освіти, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

5. 
Підвищувати ефективність системи національного-патріотичного 

виховання вивченням навчального предмета «Захист Вітчизни» 

Загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

6. Забезпечувати участь у військово-патріотичних заходах 

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

7. 
Здійснювати додатковий поділ класів на групи для вивчення окремих 

навчальних предметів у закладах нового типу 

Управління 

освіти 
В межах кошторисних призначень 

8. Проводити державну атестацію навчальних закладів 
Управління 

освіти 
* * * * * 
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9. 

Здійснювати моніторинг створення умов для занять фізичною 

культурою, проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи 

Управління 

освіти, 

інформаційно-

методичний 

центр 

* * * * * 

10. 

 

Залучати дітей та підлітків до навчання через доступні форми 

навчання: 

- екстернатну; 

- індивідуальну, 

- дистанційну освіту 

Управління 

освіти, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

11. 
Розширювати  мережу літніх мовних таборів з вивченням іноземних 

мов для обдарованих дітей 

Управління 

освіти 
* * * * * 

12. 
Організація літнього відпочинку дітей у пришкільних та  наметових 

таборах тощо 

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади 

100,0 100,0 150,0 150,0 200,0 

13. 

 

Забезпечувати проведення медичних оглядів дітей та підлітків, які 

навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах 

КЗ «КМЦ 

ПМСД», 

управління 

освіти 

10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

14. 

 

Забезпечувати раціональним та дієтичним харчування вихованців 

дошкільних навчальних закладів та учнів  загальноосвітніх навчальних 

закладів у відповідності до чинного законодавства та рішень міської 

ради 

Міська рада, 

управління 

освіти, 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

15. 

Поповнювати фонди шкільних бібліотек художньою, довідково-

інформаційною, науково-популярною, методичною літературою з 

різних напрямків профільного навчання 

Управління 

освіти, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 

16. 

Проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Здійснювати  

порівняльний аналіз результатів ЗНО випускників  у розрізі «школа -  

місто – область – Україна» 

Управління 

освіти 
* * * * * 

17. Здійснювати психологічний супровід учасників навчально-виховного Психологи, * * * * * 
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процесу соціальні 

педагоги  

18. 

Здійснювати психолого-педагогічний супровід, консультування,  

соціальний захист дітей з особливими освітніми потребами та дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщених, 

учасників АТО та інших 

Психологи, 

соціальні 

педагоги  

* * * * * 

19. 

Створити банк даних закладів освіти, що підтримують міжнародні 

партнерські зв’язки та інформаційну мережу щодо співпраці між 

навчальними закладами міста та зарубіжними країнами 

Управління 

освіти, 

інформаційно- 

методичний 

центр  

* * * * * 

20. 

 

Забезпечувати участь загальноосвітніх навчальних закладів міста в 

міжнародних програмах, проектах, грантах  тощо 

Управління 

освіти, 

інформаційно-

методичний 

центр, 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

21. 
Відзначати та нагороджувати кращі загальноосвітні навчальні заклади 

за результатами їх діяльності і з нагоди професійних та ювілейних дат 

Міська рада, 

управління 

освіти 

100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 

Всього  235,0 235,0 295,0 350,0 400,0 

Прогнозовані результати: 

- надання якісних освітніх послуг та створення умов рівного доступу до здобуття освіти; 

- формування освітнього середовища для розвитку, самореалізації та подальшого професійного самовизначення учнівської молоді; 

- підвищення рейтингу освітньої галузі міста,  удосконалення навчально-виховного процесу; 

- створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами; 

 - досягнення оптимальної наповнюваності класів згідно з нормами визначеними чинним законодавством; 

- запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного навчання; 

- залучення інвестицій для поліпшення умов навчання і виховання, інтеграція у світовий освітній простір. 
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2.2.Інклюзивна освіта 

№

п/п Заходи 
Відповідальні Фінансове забезпечення 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Розширювати мережу інклюзивних класів(груп) навчальних закладів 
Управління 

освіти 
* * * * * 

2 

 

Забезпечувати навчальні заклади міста педагогічними працівниками 

для роботи з дітьми, які мають особливі освітні проблеми  

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади 

В межах кошторисних 

призначень 

3 

Створювати умови для забезпечення рівного доступу дітей із 

обмеженими фізичними можливостями до приміщень дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

Управління 

освіти, навчальні 

заклади 

* * * * * 

4 

Забезпечувати соціально-медико-психолого-педагогічний супровід  

дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в 

інклюзивних класах(групах)  

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

5 

Створити на сайтах управління освіти та навчальних закладів, на базі 

яких відкрито інклюзивні класи(групи), розділ «Інклюзивна освіта» та 

оновлювати інформацію щодо розвитку інклюзивної освіти міста 

Управління 

освіти,  

навчальні 

заклади 

* * * * * 

Всього  0 0 0 0 0 

 

  Прогнозовані результати: 

- забезпечення прав дітей із особливими освітніми потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти; 

- створення умов для адаптації та інтеграції у суспільство дітей з обмеженими можливостями здоров’я 
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2.3. Обдаровані діти 

№ 

п/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Оновлювати  банк даних обдарованих дітей міста 

Управління 

освіти, 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

 

* * * * * 

 

 Підготовка друкованої продукції: 

- посібник «Методичні рекомендації щодо організації роботи з 

обдарованою молоддю»; 

- збірник «Олімпіадні завдання з базових дисциплін» 

* * * * * 

2. 

Проводити І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

предметів, І етап конкурсу МАН, міські олімпіади серед учнів 3-7 

класів 

10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 

3. 

Забезпечувати участь учнів у ІІІ етапі  Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових предметів, обласних та Всеукраїнських предметних 

турнірах та Internet-олімпіадах 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4. Залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5. 

Проводити тренувальні збори з підготовки команд шкіл міста до 

участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

предметів 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

6. 

Проводити загальноміські літературні та мистецькі конкурси, видання 

учнівських літературних альманахів та збірників кращих учнівських 

робіт 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

7. 
Сприяти оздоровленню та відпочинку обдарованих дітей навчальних 

закладів міста 

Міська рада, 

управління 

освіти 

В межах  кошторисних призначень 

8. Проводити загальноміське свято «Обдарованість року» 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

9. 
Забезпечити преміювання переможцям Всеукраїнських, міжнародних 

та обласних олімпіад, турнірів 
20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 

10. 
Забезпечити преміювання кращим педагогічним працівникам 

навчальних закладів  
20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 

11. 
Проводити інтелектуальні конкурси на присвоєння звання «Кращий 

учень року» 
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



15 

 

12. Популяризувати здобутки обдарованої молоді 

Управління 

освіти,  

навчальні 

заклади  

* * * * * 

13. 

Обмін делегаціями обдарованої учнівської молоді, дитячих та 

молодіжних творчих колективів шкіл міста з іншими областями 

України  

Міська рада, 

управління 

освіти 
200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 

Всього  370,0 380,0 390,0 530,0 540,0 

 

Прогнозовані результати: 

- розвиток потреби дітей щодо оволодіння знаннями на високому рівні та постійного самовдосконалення; 

- забезпечення можливостей  реалізації творчої обдарованості школярів; 

- розширення участі школярів в Інтернет-олімпіадах, турнірах та конкурсах; 

- покращення результативності виступів учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ етапі конкурсу МАН; 

- урізноманітнення форм роботи з обдарованими дітьми та удосконалення системи стимулювання. 
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Розділ 3. Позашкільна освіта 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення  

(тис.грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Охоплювати дітей різними формами позашкільної освіти відповідно 

до потреб громадськості 

Управління 

освіти, 

позашкільні 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

2. 
Здійснювати паспортизацію гуртків позашкільних та 

загальноосвітніх  навчальних закладів 

Управління 

освіти,  

навчальні 

заклади 

* * * * * 

3. 
Забезпечувати участь навчальних закладів в обласному конкурсі на 

кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти 
Управління 

освіти 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4. 
Забезпечувати участь працівників позашкільних навчальних закладів 

в обласних та Всеукраїнських конкурсах з фахової майстерності  

Управління 

освіти, 

позашкільні 

навчальні 

заклади 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5. 
Забезпечувати участь учнівських колективів у міських та обласних 

конкурсах, акціях, масових заходах  з різних напрямів діяльності 

Управління 

освіти,  

навчальні 

заклади 

20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 

6. 

Забезпечувати співпрацю  позашкільних навчальних закладів  із 

дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами, 

громадськими організаціями щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді 

 

Управління 

освіти,  

навчальні 

заклади 

 

* * * * * 

8. 
Забезпечувати проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів на 

базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів  

Управління 

освіти, навчальні 

заклади 

10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

11. Проводити моніторинг щодо охоплення дітей позашкільною освітою 
Управління 

освіти 
* * * * * 
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12. 

Забезпечувати належні умови для охоплення різними формами 

позашкільної освіти дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами, в тому числі з інвалідністю відповідно до стану здоров’я, 

їх можливостей та здібностей для навчання  

Управління 

освіти, 

позашкільні 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

13. 
Забезпечувати участь позашкільних навчальних закладів міста в 

міжнародних програмах, проектах, грантах 

Управління 

освіти, 

позашкільні 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

14. 

Відзначати та нагороджувати кращі позашкільні навчальні заклади, 

творчі колективи за результатами їх діяльності і з нагоди 

професійних та ювілейних дат 

Міська рада, 

управління 

освіти 

30,0 30,0 40,0 50,0 50,0 

Всього  70,0 70,0 80,0 105,0 105,0 

 

Прогнозовані результати: 

- забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти; 

- удосконалення мережі для здобуття якісної позашкільної освіти та систематизація роботи гуртків; 

- творча самореалізація учнівської молоді; 

- забезпечення змістовного дозвілля дітей; 

- залучення інвестицій для поліпшення умов навчання і виховання, удосконалення міжнародної співпраці 
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Розділ 4. Національно-патріотичне виховання 

№ 

п/п 

 

Заходи 

 

Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

 

Забезпечувати реалізацію заходів  комплексних планів та програм у 

сфері виховної роботи: 

- комплексний план правової освіти, профілактики  правопорушень, 

дитячої бездоглядності, захисту прав дитини; 

- комплексний план національно-патріотичного виховання; 

- комплексний план художньо-естетичного виховання; 

- комплексний план екологічного виховання; 

-комплексний план організації роботи з дітьми за місцем 

проживання; 

- програма розвитку туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади  

 

* * * * * 

2. 

 

Забезпечувати діяльність вихователів груп  дошкільних навчальних 

закладах, класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів 

та керівників гуртків, секцій, студій позашкільних навчальних 

закладів щодо здійснення корекційно-виховної роботи та 

формування життєвих цінностей у житті дитини 

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади  

 

* * * * * 

3. 

 

Реалізація загальноміських проектів:  

- Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»    

  («Джура»); 

- фізкультурно-патріотичний фестиваль «Козацький гарт»; 

- науково-пізнавальна патріотична програма «Чорний ліс»; 

- свято «Доля моєї родини в долі України»; 

- конкурс учнівських проектів “Я – громадянин України”; 

- конкурс «Модель виховної системи навчального закладу» 

  тощо 

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади 

 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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4. 

Проведення загальноміських та участь в обласних конкурсах, 

фестивалях, оглядах, звітах: 

- патріотичної пісні;  

- стройової пісні та строю; 

- художньої самодіяльності учнівської та вчительської творчості; 

- гуртів колядників та учнівських творчих робіт «Ой радуйся,  

земле!» тощо 

 

 

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади 

 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5. 
Проводити моніторинг стану виховної роботи в дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 

Управління 

освіти 

 

* * * * * 

Всього  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Прогнозовані результати: 

    - забезпечення у молодого покоління розвинутої національно-патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини,  

            турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті; 

    - відновлення історичної пам'яті про державницькі традиції України та здобутки національно-визвольного руху; 

    - готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів,    

            цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової,  демократичної, соціальної держави;  

         -  створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді 
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Розділ 5. Здоровий спосіб життя 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення  

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Забезпечувати участь дітей і підлітків у заходах з розвитку 

фізкультури та спорту  з різних видів спорту  

Управління освіти, 

навчальні заклади 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

2.  
Проводити першість міста з пластболу серед вихованців 

дошкільних навчальних закладів  

Управління освіти, 

дошкільні навчальні 

заклади 

5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 

3. 
Проводити уроки плавання для учнів 4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Управління освіти, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 4. Проводити «Олімпійські тижні» у навчальних закладах 
Управління освіти, 

навчальні заклади 
* * * * * 

5. 
Проводити огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в 

навчальних закладах 

Управління освіти, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Всього  70,0 70,0 70,0 75,0 75,0 

 

Прогнозовані результати: 

- зниження захворюваності дітей, підвищення рівня профілактичної роботи, ведення здорового способу життя, зменшення впливу  

   шкідливих звичок на здоров’я; 

- зростання обізнаності учнів щодо відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей як до найвищих  

  цінностей; 

- покращення рівня фізичної підготовленості та фізичного розвитку учнів. 
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Розділ 6. Методична робота 
 

№ 

п/п 

 

 

Заходи Відповідальні 
Фінансове забезпечення 

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Здійснювати передплату фахових видань для інформаційно-

методичного забезпечення навчально-виховного процесу 

навчальних закладів 

Управління освіти, 

інформаційно- 

методичний центр 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2. 

Проводити  конкурси професійної майстерності: 

Управління освіти, 

інформаційно- 

методичний центр, 

навчальні заклади 

     

- «Вихователь ДНЗ року», «Керівник ДНЗ» 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 

- «Палітра досвіду» 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

- «Класний керівник року»  5,0  5,0  

    - «Вчитель року» 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

3. 
Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з 

базових предметів 

Інформаційно- 

методичний центр, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

* * * * * 

4. Створити банк даних інноваційних освітніх технологій 

Інформаційно- 

методичний центр, 

навчальні заклади 

 

* * * * * 

5. 
Залучати до викладання в спеціалізованих школах з 

поглибленим вивченням англійської мови іноземних фахівців 

Управління освіти, 

інформаційно- 

методичний центр, 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

* * * * * 

6. Забезпечувати методичний супровід  інклюзивного навчання 
Інформаційно- 

методичний центр 
* * * * * 
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7. 
 

Забезпечувати методичний супровід діяльності педагогічних 

працівників 

Інформаційно- 

методичний центр 
* * * * * 

8. 
 

Упроваджувати сучасні освітні технології та методики, сприяти 

інноваційній  діяльності педагогів 

Інформаційно- 

методичний центр, 

навчальні заклади 

міста 

* * * * * 

9. 
 

Організовувати методичну роботу у сфері міжнародних програм, 

інвестиційних проектів, грантів 

 

Інформаційно- 

методичний центр 
* * * * * 

Всього 33,0 38,0 33,0 43,0 38,0 

 

Прогнозовані результати: 

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста на   

 основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та педагогічних інновацій; 

- забезпечення умов для професійного зростання, розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника; 

- створення дієвої системи об’єктивного оцінювання якості складових освітнього середовища; 

- запровадження передових інновацій на регіональному рівні. 
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Розділ 7. Освітяни 

№ 

з/п Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення  

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Забезпечувати участь педагогічних працівників у проведенні 

моніторингу якості підготовки молодих спеціалістів, їх соціально-

педагогічної адаптації та подальшого професійного становлення 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
* * * * * 

2. 
Проводити виставки-ярмарки методичних розробок, наочних 

посібників та навчально-методичного забезпечення 

Управління освіти, 

інформаційно-

методичний центр 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3. 

Сприяти участі громадських організацій міста у розв’язанні 

проблем освіти, підвищення ролі вчителя у формуванні 

громадянського суспільства 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
* * * * * 

4. 

Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками 

з відповідною фаховою освітою, забезпечення ефективного та 

об’єктивного розподілу педагогічного навантаження 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
* * * * * 

5 Введення додаткових посад у штатні розписи навчальних закладів 
Управління освіти, 

навчальні заклади 
В межах кошторисних призначень 

6. 

Створення постійно діючої системи забезпечення  безперервного 

професійного  розвитку та підвищення кваліфікації працівників 

освіти (в тому числі кадрового резерву), атестації, сертифікації 

тощо 

Управління освіти, 

інформаційно-

методичний центр 

В межах кошторисних призначень 

7. 
Забезпечення курсової підготовки працівників освіти, в тому числі 

кадрового резерву 

Управління освіти, 

інформаційно-

методичний центр 

В межах кошторисних призначень 

8. 

Забезпечувати умови для узагальнення та поширення передового 

педагогічного досвіду освітян міста та їх професійних здобутків. 

Висвітлювати у регіональних та всеукраїнських педагогічних 

виданнях, засобах масової інформації кращого педагогічного 

досвіду. 

Управління освіти, 

інформаційно-

методичний центр 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

9. 

Сприяти відзначенню професійного свята з нагоди Дня працівників 

освіти загальноміських заходів з нагоди відзначення професійних 

свят (День працівника освіти, День науки  тощо) 

Управління освіти, 

інформаційно-

методичний центр 

50,0 50,0 50,0 60,0 70,0 

10. Забезпечувати проведення щорічних науково-практичних Управління освіти, 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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конференцій з проблем розвитку освіти інформаційно-

методичний центр 

11. 

Стимулювати шляхом встановлення надбавок: за результатами 

праці кращих педагогічних працівників, керівників 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів:   

      

11.1 

- за інтенсивність, напруженість та результативність у розмірі до 

50% посадового окладу - керівникам загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

55,0 60,0 60,0 60,0 65,0 

11.2 

- за виконання особливо важливої роботи (на час її виконання)  у 

розмірі 5% посадового окладу - керівникам міських методичних 

об’єднань 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

55,0 60,0 60,0 60,0 65,0 

11.3 

- за високі досягнення у праці у розмірі 10% посадового окладу  

педагогічним працівникам, які підготували переможців III етапу 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України, ІІІ етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і 

студентської молоді  імені Тараса Шевченка  (ІІІ місце) 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

115,0 125,0 125,0 125,0 130,0 

11.4 

- за високі досягнення у праці у розмірі 15% посадового окладу  

педагогічним працівникам, які підготували переможців III етапу 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України, ІІІ етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і 

студентської молоді  імені Тараса Шевченка  (ІІ місце) 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

80,0 90,0 90,0 90,0 100,0 

11.5 

- за високі досягнення у праці у розмірі 20% посадового окладу  

педагогічним працівникам, які підготували переможців III етапу 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, II етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів Малої академії наук України, ІІІ етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, ІІІ етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і 

студентської молоді  імені Тараса Шевченка  (І місце) та 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

120,0 130,0 130,0 130,0 140,0 
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педагогічним працівникам, які мають двох та більше призерів 

11.6 

- за високі досягнення у праці у розмірі до 50% посадового окладу 

педагогам, які підготували переможців IV етапу Всеукраїнських 

учнівських предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської і студентської молоді  імені 

Тараса Шевченка, IIІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук 

України, Міжнародного конкурсу з українознавства, 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

115,0 125,0 125,0 125,0 130,0 

11.7 

- у розмірі до 20% посадового окладу педагогам позашкільних 

навчальних закладів, які підготували переможців та лауреатів 

конкурсів, фестивалів, змагань всеукраїнського та міжнародного 

рівнів 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

50,0 55,0 55,0 55,0 60,0 

11.8 

- у розмірі до 50% посадового окладу учасникам, лауреатам та 

переможцям конкурсів фахової майстерності педагогів 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

50,0 55,0 55,0 55,0 60,0 

12. 

Преміювати працівників освіти за високу результативність, 

виконання важливої роботи у розмірі до 100 відсотків  посадового 

окладу до ювілейних дат, державних та професійних свят  

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

В межах кошторисних призначень 

13. 

Здійснення соціального захисту працівників освіти (покращення 

житлово-побутових умов, оздоровлення, відпочинку, дозвілля 

тощо) 

Міська організація 

профспілки 

працівників освіти і 

науки України, 

управління освіти 

В межах кошторисних призначень 

Всього: 705,0 765,0 765,0 775,0 835,0 

 

Прогнозовані результати: 

- забезпечення професійними, якісними педагогічними кадрами навчальні заклади міста; 

- підвищення рівня управлінської діяльності керівників; 

- популяризація здобутків освітян; 

- забезпечення прозорості у роботі освітньої галузі; 

- забезпечення умов для професійного зростання, розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника; 

- підвищення престижу вчительської праці шляхом матеріального стимулювання за результатами праці. 
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Розділ 8. Інформатизація та комп’ютеризація 

№  

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис.грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Модернізація та поповнення матеріально-технічної бази навчальних 

закладів (комп’ютерна техніка, навчальні комплекси, інтерактивне 

обладнання, сучасне програмне забезпечення, унаочнення, 

електронні посібники тощо): 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

     

- загальноосвітніх навчальних закладів  
Міська рада, 

управління освіти,  
350,0 350,0 400,0 400,0 450,0 

- дошкільних навчальних закладів 
Міська рада, 

управління освіти 
100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

- позашкільних навчальних закладів  
Міська рада, 

управління освіти 
50,0 50,0    

- апарату управління освіти 
Міська рада, 

управління освіти 
50,0     

- централізованої бухгалтерії 
Міська рада, 

управління освіти 
 20,0  20,0  

- інформаційно-методичного центру управління освіти 
Міська рада, 

управління освіти 
30,0   20,0  

2. 
Сформувати єдиний інформаційний простір шляхом створення 

функціонування освітнього порталу міста 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
 50,0 * * * 

3. 
Створювати на базі  методичних кабінетів навчальних закладів 
робочі місця для вільного доступу до електронних інформаційних 
ресурсів 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
* * * * * 

4. 

Завершити створення Web-сторінок дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів та удосконалювати роботу веб-сайтів усіх 

загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
*     

5. 
Забезпечити функціонування та підтримку Web-сторінки 

управління освіти та навчальних закладів 
Управління освіти  5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 

6. Проводити дистанційні олімпіади з навчальних предметів Управління освіти * * * * * 

7. 
Забезпечувати навчальні заклади програмними продуктами для 

організації та контролю за навчально-виховним процесом 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
200,0 200,0 300,0 300,0 300,0 

8. Запроваджувати дистанційне навчання на базі загальноосвітніх Управління освіти * * * * * 
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навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів 

Всього  785,0 725,0 760,0 800,0 810,0 

Прогнозовані результати: 

- створення умов для якісного вивчення інформатики; 

- рівний та безпечний доступ до світових мереж інформації учасників навчально-виховного процесу; 

- підвищення ефективності управління закладами освіти за рахунок впровадження інформаційних та комунікаційних технологій; 

- забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти незалежно від стану здоров’я та місця 

проживання. 
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Розділ 9. Громадське самоврядування 

№ 

п/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

Здійснювати організаційно-інформаційний супровід роботи: 

- батьківських комітетів дошкільних, загальноосвітніх,позашкільних 

  навчальних  закладів; 

- шкільних рад та рад дошкільних та позашкільних навчальних закладів; 

- громадських та благодійних організацій, піклувальних рад закладів 

  освіти міста; 

- учнівського самоврядування (парламенту) 

Управління 

освіти, 

навчальні 

заклади 

* * * * * 

2. 
Проводити міські форуми батьківської громадськості та загальноміські 

конференції учнівського самоврядування 

Управління 

освіти  
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3. 
Проводити конференції (збори) учасників навчально-виховного процесу 

у навчальному закладі  

Навчальні 

заклади 
* * * * * 

4. 
Проводити «круглі столи» із представниками громадських організацій 

міста  

Управління 

освіти  
* * * * * 

5. 

Проводити  зустрічі,  семінари, наради працівників управління освіти з 

головами батьківських комітетів навчальних закладів на 

загальноміському рівні  

Управління 

освіти  
* * * * * 

6 Реалізація проектів учнівського самоврядування 
Управління 

освіти 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Всього  110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

 

Прогнозовані результати: 

- ефективне функціонування системи громадського самоврядування в навчальних закладах міста; 

- згуртування батьків, педагогів, учнів, міської громади навколо вирішення проблем дошкільної, загальної середньої та позашкільної  

освіти 
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Розділ 10. Міжнародна співпраця 

№ 

п/

п 

Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Налагодження та підтримка зв’язків з міжнародними організаціями 

та установами у сфері освіти 

Міська рада, 

управління освіти, 

заклади освіти    

* * * * * 

2. 
Участь освітян міста у міжнародних конкурсах, семінарах, 

симпозіумах, «круглих столах», фестивалях, спортивних змаганнях, 

програмах обміну педагогічними працівниками  

Міська рада, 

управління освіти, 

заклади освіти    

200,0 200,0 300,0 300,0 300,0 

4. 
Участь учнівської молоді, дитячих та молодіжних творчих 

колективів міста у міжнародних конкурсах, семінарах, симпозіумах, 

«круглих столах», фестивалях, спортивних змаганнях  тощо 

Міська рада, 

управління освіти, 

заклади освіти    

300,0 300,0 300,0 400,0 400,0 

5. Прийом вчительських та учнівських міжнародних делегацій 

Міська рада, 

управління освіти, 

заклади освіти 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Всього  600,0 600,0 700,0 800,0 800,0 

 

Прогнозовані результати: 

- зміцнення міжнародних зв’язків закладів освіти; 

- розширення сфери взаємовпливу культур та освітніх традицій; 

- організація і проведення  заходів міжнародного рівня в місті 
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Розділ 11. Модернізація матеріально-технічної бази 

 

11.1. Матеріально-технічне забезпечення 
№  

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення (тис.грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 

 

Придбання меблів (столи, стільці, тумбочки, ліжка, парти, дошки 

тощо): 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

     

- для загальноосвітніх навчальних закладів  

 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

В межах кошторисних призначень 

- для дошкільних навчальних закладів 

 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

В межах кошторисних призначень 

- для позашкільних навчальних закладів  

 

Міська рада, 

управління освіти 
В межах кошторисних призначень 

2. 

Придбання  стандартного обладнання для кабінетів природничо-

математичних предметів, навчально-методичних матеріалів, 

музичної апаратури, спортивного інвентарю та обладнання, 

туристичного спорядження тощо: 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

     

- для загальноосвітніх навчальних закладів  

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- для дошкільних навчальних закладів 

Міська рада, 

управління освіти,  

навчальні заклади 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

- для позашкільних навчальних закладів  
Міська рада, 

управління освіти 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3. 

Придбання технологічного обладнання (водонагрівачі, 

холодильники, м’ясорубки, електроплити тощо): 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

     

- для загальноосвітніх навчальних закладів  

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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- для дошкільних навчальних закладів 

Міська рада, 

управління освіти, 

навчальні заклади 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

4. 
Забезпечення м’яким інвентарем (дитяча білизна, рушники, 

матраци, ковдри, покривала тощо) дошкільних навчальних закладів 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
В межах кошторисних призначень 

5 
Придбання посуду (горнята, тарілки, каструлі тощо) для 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів 

Управління освіти, 

навчальні заклади 
В межах кошторисних призначень 

Всього  680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 

 

Прогнозовані результати: 

- створення належних умов для учасників навчально-виховного процесу 

- удосконалення навчально-виховного процесу 

- покращення умов для якісного приготування їжі та дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

- забезпечення санітарно-гігієнічних умов, естетичне виховання дітей 

 

11.2. Будівництво та капітальний ремонт закладів освіти 

№ 

з/п Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис.грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Будівництво спортзалу та майстерень НВК № 9 «школа – 

природничо-математичний ліцей» 
Міська рада, 

управління 

 освіти  

* * *   

2. Будівництво спортзалу гімназії ім. М.Грушевського * * *   

3. Будівництво їдальні гімназії ім. ім. М.Грушевського * * *   

Всього:  В межах кошторисних призначень 
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11.3. Дахи 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис.грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Ремонт даху ДНЗ № 2 «Дударик» Міська рада, 

управління 

освіти,  

навчальні 

заклади 

 

 *    

2 Ремонт даху ДНЗ № 5 «Барвінок» *     

3 Ремонт даху СШ  I-III ст. № 1 ім. В.Стефаника *     

4. Ремонт даху ЗОШ I-III ст. № 3   *   

5 Ремонт даху гімназії  ім. М.Грушевського *     

6. Ремонт даху ЗОШ  I-II ст. №  7 *     

Всього  В межах кошторисних призначень 

 

11.4.  Енергозбереження і енергоефективність 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Утеплення фасадів: 

Міська рада, 

управління 

освіти,  

навчальні 

заклади 

 

     

 ЗОШ I-III ст. № 2 *     

 ЗОШ I-III ст. № 4 ім. С.Лисенка  *    

 ДНЗ № 9 «Веселка»   *   

 ДНЗ № 14 «Світанок»    *  

 ДНЗ № 11 «Сонечко»     * 

2. 
Встановлення автономного опалення в будинку дитячої та юнацької 

творчості 
*     

3. Встановлення автономного опалення в ЗОШ  I-II ст. № 10 *     

4. Ремонт системи опалення  в ЗОШ I-II ст. № 7  *    

5. 
Заміна вікон та дверей на металопластикові з подвійним 

склопакетом:  
     

 ЗОШ I-III ст. № 4 ім. С.Лисенка *     

 ЗОШ I-III ст. № 2 *     

 ДНЗ № 9 «Веселка» *     

 ДНЗ № 3 «Берізка» *     

 ЗОШ I-II ст. № 10  *    
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 ЗОШ I-III ст. № 5  *    

 ДНЗ № 16 «Орлятко»  *    

 ДНЗ № 5 «Барвінок»  *    

 СШ І-ІІІ №1 ім. В.Стефаника   *   

 ЗОШ I-II ст. № 7   *   

 ДНЗ № 19 «Ромашка»   *   

 НВК № 20 «Світлячок»   *   

 ЗОШ I-III ст.  № 6 ім. Героя України Тараса Сенюка    *  

 ДНЗ № 17 «Калинка»    *  

 ДНЗ № 14 «Світанок»    *  

 ДНЗ № 7 «Росинка»    *  

 Гімназія ім. М.Грушевського     * 

 ДНЗ №2 «Дударик»     * 

 ДНЗ №18 «Ластівка»     * 

 ДНЗ №21 «Пролісок»     * 

Всього  В межах кошторисних призначень 

Прогнозовані результати: 

- економія коштів за оплату енергоносіїв в розмірі 10%; 

- щорічна економія теплової енергії та газу 

11.5. Басейни 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення 

(тис.грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Ремонт басейну ЗОШ I-III ст. № 6 ім. Героя України Тараса Сенюка з 

встановленням сучасних систем теплозабезпечення, фільтрації та 

вентиляції  

Міська рада, 

управління 

освіти 

 

 *    

 Всього  В межах кошторисних призначень 

Прогнозовані результати: 

- покращення матеріальної бази басейну; 

- зростання показника залучення школярів до занять у секціях плавання; 

- виконання навчальної програми з плавання для учнів 4-х класів; 

- покращення здоров’я дітей. 
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11.6. Спортзали, спортмайданчики 
№ 

з/п 
Заходи Відповідальні 

Фінансове забезпечення (тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Ремонт тіньових навісів: 

Міська рада, 

управління 

освіти,  

начальні заклади 

*     

 ДНЗ №5 «Барвінок» *     

 ДНЗ №11 «Сонечко»  *    

 ДНЗ № 21 «Пролісок»  *    

 ДНЗ № 17 «Калинка»   *   

 ДНЗ №9 «Веселка»   *   

 НВК №20 «Світлячок»    *  

 ДНЗ № 14 «Світанок»    *  

 ДНЗ №19 «Ромашка»     * 

2. 
Влаштування майданчиків зі штучним покриттям в навчальних 

закладах, встановлення ігрового та спортивного обладнання: 
     

 ЗОШ I-III ст. № 4 ім. С.Лисенка * *    

 ЗОШ I-III ст. № 5 ім. Т.Шевченка * *    

 Гімназія ім. М.Грушевського   *   

 СШ №1 ім. В.Стефаника   *   

 ЗОШ I-III ст. № 2    *  

 ЗОШ I-III ст. № 3     * 

 ЗОШ I-II ст. № 7     * 

3. Ремонт спортзалів:      

 СШ I-III ст. № 1 ім. В.Стефаника *     

 ЗОШ I-III ст. № 2  *    

 ЗОШ I-III ст. № 3   *   

 ЗОШ I-III ст. № 5 ім. Т.Шевченка    *  

 ЗОШ I-III ст. № 8 *    * 

 Всього В межах кошторисних призначень 
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Розділ 12. Фінансове забезпечення програми 
 

№ Назва розділу (проекту) 
Фінансування (тис. грн.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Дошкільна освіта 100,0 140,0 90,0 100,0 150,0 

2. Загальна середня освіта      

2.1. Розвиток мережі, профільне навчання 235,0 235,0 295,0 350,0 400,0 

2.2. Інклюзивна освіта 0 0 0 0 0 

2.3. Обдаровані діти 370,0 380,0 390,0 530,0 540,0 

3. Позашкільна освіта 70,0 70,0 80,0 105,0 105,0 

4. Національно-патріотичне виховання  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Здоровий спосіб життя 70,0 70,0 70,0 75,0 75,0 

6. Методична робота 33,0 38,0 33,0 43,0 38,0 

7. Освітяни 705,0 765,0 765,0 775,0 835,0 

8. Інформатизація та комп’ютеризація 785,0 725,0 760,0 800,0 810,0 

9. Громадське самоврядування 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

10. Міжнародна співпраця   600,0 600,0 700,0 800,0 800,0 

11. Модернізація матеріально-технічної бази      

11.1 Матеріально-технічне забезпечення 680,0 680,0 680,0 680,0 680,0 

11.2 Будівництво та капітальний ремонт закладів освіти 0 0 0 0 0 

11.3 Дахи 0 0 0 0 0 

11.4 Енергозбереження і енергоефективність 0 0 0 0 0 

11.5 Басейни 0 0 0 0 0 

11.5 Спортзали, спортмайданчики 0 0 0 0 0 

 Всього 3858,0 3913,0 4073,0 4468,0 4643,0 

 

 


