Додаток 1
до рішення міської ради
20.12.2017 №13
Програма «Освіта на 2016 - 2018 роки»
Мета програми
Метою програми «Освіта на 2016-2018 роки» є створення умов для
забезпечення надання якісних послуг із дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в
європейський та світовий освітній простір, створення належних умов для
доступності та підвищення якості позашкільної освіти, і підтримання в
належному стані будівель закладів освіти, утримання в належному стані та
оновлення обладнання та матеріально-технічної бази, створення умов для
безпечного перебування дітей в усіх освітніх закладах міста Запоріжжя.
Всебічний розвиток сучасних освітніх програм.
Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання
1. Проблема недостатності місць для дітей в навчальних закладах. Шляхи
та способи вирішення:
- збільшення кількості місць в навчальних закладах міста, для цього
планується проведення реконструкції та будівництва будівель дошкільних
навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних
навчальних закладів;
- розширення мережі дошкільних навчальних закладів та відкриття
додаткових груп в навчальних закладах міста, для цього планується;
- придбання обладнання та інвентарю для нових груп, дошкільних
навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів;
- проведення поточних та капітальних ремонтів дошкільних навчальних
закладів;
- проведення капітальних ремонтів загальноосвітніх навчальних закладів..
2. Утримання будівель та приміщень навчальних закладів у відповідності
до санітарно-гігієнічних вимог. Шляхи та способи їх вирішення:
- проведення капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів,
загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладів;
- проведення реконструкції будівель дошкільних навчальних закладів,
загальноосвітніх навчальних закладів та інших закладів
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3. Наявність застарілої матеріально-технічної бази закладів освіти, та
апарату управління відсутність сучасного обладнання. Шляхи та способи їх
вирішення:
придбання
сучасного обладнання і предметів для оновлення
матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх
навчальних закладів, інших закладів освіти та департаменту освіти і науки.
4. Існує потреба в стимулюванні професійної майстерності працівників
навчальних закладів міста та преміювання кращих із них. Шляхи та способи їх
вирішення:
- забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним
працівникам ДНЗ, ЗНЗ, вечірніх та позашкільних навчальних закладів зі
стажем роботи до 3-х років;
- забезпечення виплати премій міського голови кращим працівникам
дошкільних навчальних закладів,
загальноосвітніх навчальних закладів,
вечірніх та позашкільних навчальних закладів;
5. Організація харчування дітей у навчальних закладах міста. Шляхи та
способи їх вирішення: .
забезпечення харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів;
проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування
вихованців дошкільних навчальних закладів;
забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців загальноосвітніх
навчально-виховних комплексів;
забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів;
проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування
учнів шкіл та вихованців загальноосвітніх навчально-виховних комплексів.
Встановити плату батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей
у комунальних дошкільних навчальних закладах та дошкільних підрозділах при
навчально-виховних комплексах у розмірі 60% від вартості харчування дитини
на день.
6. Проблема відсутності сучасних спортивних майданчиків в
загальноосвітніх навчальних закладах. Шляхи та способи їх вирішення:
реконструкція
елементів
благоустрою
комплексу
спортивних
майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах.
7. Забезпечення змістовного дозвілля департаментом освіти і науки
шляхом проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом.
8. Попередження аварійних ситуацій. Шляхи та способи їх вирішення:
- кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних
дерев в закладах освіти;
- проведення аварійних ремонтів в закладах освіти.
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Завдання і заходи
Завдання і заходи визначені у Додатку 1
Обсяги та джерела фінансування
Обсяги та джерела фінансування визначені у Додатку 2
Очікувані результати, ефективність програми
Забезпечити позитивні системні зрушення в реформуванні освітньої
галузі Запоріжжя та високий ґатунок освітніх послуг, достатній рівень
навчальних досягнень учнів, їх громадянських і моральних якостей.
Привести матеріально-технічну та навчальну базу закладів освіти у
відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища.
Впровадити дієві механізми стимулювання обдарованої молоді,
педагогічних кадрів.
Підвищити соціальний статус педагогічних працівників, створити умови
для безперервного підвищення їх професійної компетентності.
Залучити батьків, громадські організації до активної участі в процесі
реформування освітньої галуз
Координація та контроль за ходом виконання програм
Департамент освіти і науки міської ради координує та контролює
виконання запланованих програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних
показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів, виконання
завдань та заходів програми і готує відповідний звіт.
Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

Додаток 1
До Програми «Освіта на 2016-2018 роки»
Завдання і заходи
з виконання програми «Освіта на 2016-2018 роки»

Найменування завдання
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Завдання 1
Збільшення кількості
місць в навчальних
закладах міста

(найменування міської цільової програми)
Джерела
фінансування
Головний розпорядник (бюджет
міста,
Найменування заходу
бюджетних коштів,
державний,
виконавці
обласний
бюджети,
інші)
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1. Проведення реконструкції
будівель дошкільних
навчальних закладів
2. Проведення реконструкції
будівель загальноосвітніх
навчальних закладів
3. Проведення реконструкції
будівель позашкільних
навчальних закладів
4. Проведення будівництва
будівель загальноосвітніх
навчальних закладів
5. Проведення реконструкції
інших закладів
6. Проведення реставрації
будівель загальноосвітніх
навчальних закладів

Обсяги фінансових ресурсів, тис.грн.
за роками

Всього

2016

2017

2018
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4

5

6

7

8

Департамент освіти і
науки міської ради,
комунальне
підприємство
«Управління
капітального
будівництва».

Бюджет
міста

70160,424

51900,385

15260,039

3000,000

27071,744

5982,197

11257,361

9832,186

13690,359

8342,894

2347,465

3000,000

1518,335

0,000

384,335

1134,000

5000,000

0,000

395,424

4604,576

150,000

150,000
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Разом за завданням 1
Завдання 2
Забезпечення утримання
будівель та приміщень
навчальних закладів у
відповідності до
санітарно-гігієнічних
вимог

1. Проведення капітальних
ремонтів дошкільних
навчальних закладів
2. Проведення капітальних
ремонтів загальноосвітніх
навчальних закладів
3. Проведення капітальних
інших закладів

Департамент освіти і
науки міської ради,
комунальне
підприємство
«Управління
капітального
будівництва».

Бюджет
міста

Разом за завданням 2
Завдання 3
Розширення мережі
дошкільних навчальних
закладів та відкриття
додаткових груп в
навчальних закладах
міста

1.Придбання обладнання та
інвентарю для дошкільних
навчальних закладів
2. Придбання обладнання та
інвентарю для загальноосвітніх
навчальних закладів
3. Проведення поточних
ремонтів дошкільних
навчальних закладів
4. Проведення капітальних
ремонтів дошкільних
навчальних закладів
5. Проведення капітальних
ремонтів загальноосвітніх
навчальних закладів

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

Бюджет
міста

Разом за завданням 3
Завдання 4
Оновлення матеріально- 1. Придбання обладнання і
технічної бази закладів предметів для оновлення

Департамент освіти і
науки міської ради,

Бюджет
міста

117590,862

66225,476

29644,624

21720,762

39602,536

27548,910

8603,626

3450,000

46481,180

24968,342

11744,529

9768,309

1449,558

729,428

720,130

0,000

87533,274

53246,680

21068,285

13218,309

7995,486

6882,620

1112,866

0,000

2299,987

1234,552

1065,435

0,000

184,368

184,368

0,000

0,000

2219,936

1189,936

1030,000

0,000

4655,085

2275,495

2379,590

0,000

17354,862

11766,971

5587,891

0,000

21397,007

7178,543

12239,847

1978,617
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освіти

Разом за завданням 4
Завдання 5
Стимулювання
професійної
майстерності
працівників навчальних
закладів міста

матеріально-технічної бази
дошкільних навчальних
закладів
2.Придбання обладнання і
предметів для оновлення
матеріально-технічної бази
загальноосвітніх навчальних
закладів
3. Придбання обладнання і
предметів для оновлення
матеріально-технічної бази
інших закладів освіти
1. Забезпечення виплат
щомісячних міських премій
педагогічним працівникам
ДНЗ зі стажем роботи до 3-х
років
2. Забезпечення виплат
щомісячних міських премій
педагогічним працівникам
ЗНЗ зі стажем роботи до 3-х
років
3. Забезпечення виплат
щомісячних міських премій
педагогічним працівникам
вечірніх навчальних закладів
зі стажем роботи до 3-х років
4. Забезпечення виплат
щомісячних міських премій
педагогічним працівникам
позашкільних навчальних

територіальні відділи
освіти

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

Бюджет
міста

42559,608

23451,262

17915,530

1192,816

6974,489

2889,140

3430,728

654,621

70931,104

33518,945

33586,105

3826,054

1156,457

487,409

360,144

308,904

2235,710

971,546

647,088

617,076

28,502

6,542

11,712

10,248

153,630

65,424

49,776

38,430
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закладів зі стажем роботи до
3-х років
Разом за завданням 5
Завдання 6
Відзначення преміями
міського голови кращих
працівників освітньої
галузі

Разом за завданням 6
Завдання 7
Підготовка навчальних
закладів міста до нового
навчального року

1. Виплати премій міського
голови кращим працівникам
дошкільних навчальних
закладів
2. Виплати премій міського
голови кращим працівникам
загальноосвітніх навчальних
закладів
3. Виплати премій міського
голови кращим працівникам
вечірніх навчальних закладів
4. Виплати премій міського
голови кращим працівникам
позашкільних навчальних
закладів

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

1.Провести поточний ремонт
приміщень та благоустрій
території дошкільних
навчальних закладів
2.Підготовка проектнокошторисної документації для
облаштування території
дошкільних навчальних
закладів
3.Провести поточний ремонт
приміщень та благоустрій
території загальноосвітніх

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

Бюджет
міста

Бюджет
міста

3574,299

1530,921

1068,720

974,658

53,242

19,082

17,080

17,080

559,041

200,361

179,340

179,340

7,606

2,726

2,440

2,440

76,060
695,949

27,260
249,429

24,400
223,260

24,400
223,260

15413,465

6083,540

3450,678

5879,247

42,024

42,024

0,000

0,000

29397,782

8125,630

5977,731

15294,421
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навчальних закладів
4.Провести поточний ремонт
приміщень та благоустрій
території позашкільних
навчальних закладів
5. Провести поточний ремонт
інших об’єктів
Разом за завданням 7
Завдання 8
Організація харчування
дітей у навчальних
закладах міста

1.Забезпечення харчуванням
вихованців дошкільних
навчальних закладів
2.Проведення санітарноепідеміологічних експертиз
продуктів харчування
вихованців дошкільних
навчальних закладів
3.Забезпечення харчуванням
учнів шкіл та вихованців
загальноосвітніх навчальновиховних комплексів
4.Забезпечення харчуванням
учнів 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів
5.Проведення санітарноепідеміологічних експертиз
продуктів харчування учнів
шкіл та вихованців
загальноосвітніх навчальновиховних комплексів

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

Бюджет
міста

1876,702

1514,921

99,856

261,925

1732,051
48462,024

873,197
16639,312

564,558
10092,823

294,296
21729,889

141253,929

31136,388

44576,870

65540,671

451,900

100,000

170,000

181,900

34489,571

11140,617

14566,218

8782,736

131304,810

43218,133

27892,538

60194,139

204,060

99,000

50,000

55,060
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Разом за завданням 8
Завдання 9
Організація та
проведення змістовного
дозвілля школярів,
попередження
правопорушень серед
них, стимулювання
педагогічних
працівників
Разом за завданням 9
Завдання 10
Придбання обладнання і
предметів
довгострокового
користування
департаменту освіти і
науки міської ради
Разом за завданням 10
Завдання 11
Забезпечення учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів
міста підручниками
Разом за завданням 11
Завдання 12
Технічна підтримка та
обслуговування
комп’ютерної програми
«КУРС: Школа» в
навчальних закладах
міста

Проведення масових заходів з
учнями та педагогічним
загалом

Придбання обладнання і
предметів для оновлення
матеріально-технічної бази

Оплата за підручники для
учнів 4-х та 7-х класів
загальноосвітніх навчальних
закладів

1. Оплата за технічну
підтримку та обслуговування
комп’ютерної програми
«КУРС: Школа» в
загальноосвітніх навчальних
закладах міста

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

Департамент освіти і
науки міської ради

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

Бюджет
міста

Бюджет
міста

Бюджет
міста

Бюджет
міста

307704,270

85694,138

87255,626

134754,506

736,441

275,820

202,680

257,941

736,441

275,820

202,680

257,941

73,600

73,600

73,600

73,600

0,000

0,000

3046,493

3046,493

0,000

0,000

3046,493

3046,493

0,000

0,000

307,732

99,650

107,722

100,360

0,000
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2. Оплата за технічну
підтримку та обслуговування
комп’ютерної програми
«КУРС: Школа» в вечірніх
навчальних закладах міста
3. Оплата за технічну
підтримку та обслуговування
комп’ютерної програми
«КУРС: Дошкілля» в
дошкільних навчальних
закладах міста
Разом за завданням 12
Завдання 13
Попередження
створення аварійних
ситуацій на територіях
навчальних закладів
міста

1.Кронування та виконання
робіт по знесенню аварійних
та сухостійних дерев в
дошкільних навчальних
закладах
2.Кронування та виконання
робіт по знесенню аварійних
та сухостійних дерев в
загальноосвітніх навчальних
закладах
3. Кронування та виконання
робіт по знесенню аварійних
та сухостійних дерев в інших
навчальних закладах
освіти.

Разом за завданням 13
Завдання 14
Технічне вдосконалення 1.Реконструкція елементів
комплексних
благоустрою комплексу
спортивних майданчиків спортивних майданчиків в

4,960

1,610

1,740

30,310

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні відділи
освіти

Департамент освіти і
науки міської ради,
комунальне

Бюджет
міста

Бюджет
міста

1,610

30,310

343,002

101,260

109,462

132,280

1008,481

397,350

389,333

221,798

1193,917

402,200

545,541

246,176

166,654

133,844

0,000

32,81

2369,052

933,394

934,874

500,784

111514,882

1020,000

71374,882

39120,000
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в загальноосвітніх
навчальних закладах

загальноосвітніх навчальних
закладах

підприємство
«Управління
капітального
будівництва».

Разом за завданням 14
Завдання 15
Проекти Громадського
бюджету м.Запоріжжя
Разом за завданням 15
Завдання 16
Виконання доручень
депутатів обласної ради
Разом за завданням 16
Разом за програмою

1.Проекти-переможці за
кошти Громадського
бюджету
1. Виконання доручень
депутатів обласної ради

Секретар міської ради

Департамент освіти і
науки міської ради

Департамент освіти і
науки міської ради

Бюджет
міста

Обласний
бюджет

111514,882

1020,000

71374,882

39120,000

9687,580

0,000

2797,700

6889,880

9687,580

0,000

2797,700

6889,880

5387,670

0,000

5387,670

0,000

5387,670
787005,364

274322,439

5387,670
269334,602

243348,323

Р.О.Пидорич

Додаток 2
до Програми «Освіта на 2016-2018 роки»
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Програма «Освіта на 2016-2018 роки»
(найменування міської цільової програми)

Обсяг
фінансування,
всього, тис.грн.
1

За роками виконання
2016
2017
2018

2

3

4

5

Бюджет міста, всього

787005,364

274322,439

269334,602

243348,323

в тому числі
Державний бюджет (освітня субвенція, субвенція соц.-економ

98020,159

38077,129

29169,358

0,000

5387,670
968,988

0,000
318,811

5387,670
316,388

0,000
0,000

розвитку,субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами,субвенція
з держ.бюдж.місцевим бюджетам на реаліз. проектів в рамках
Надзвич.кредитної програми для відновлення України)

Обласний бюджет (інша субвенція)
Інші джерела* (власні надходження бюджетних установ)
Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

Додаток 3
До Програми «Освіта на 2016-2018 роки»
Очікувані результати
виконання програми «Освіта на 2016-2018 роки»
(найменування міської цільової програми)
Найменування завдання

Найменування показників
виконання завдання

Збільшення кількості місць
в навчальних закладах
міста

Кількість дошкільних
навчальних закладів, які
підлягають реконструкції

Одини
ця
виміру
Од.

Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів, які
підлягають реконструкції

Од.

Кількість позашкільних
навчальних закладів, які
підлягають реконструкції
Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів, які
необхідно побудувати

Головний
розпорядник
бюджетних коштів
Департамент освіти і
науки міської ради,
комунальне
підприємство
«Управління
капітального
будівництва»

усього
12

Значення показників
у тому числі за роками
2016
2017
2018
6
5
1

18

7

7

4

Од.

4

2

1

1

Од

2

0

1

1

2

0

1

1

1

0

0

1

Кількість інших закладів, які
підлягають реконструкції

Од.

Кількість загальноосвітніх

Од.

2

Забезпечення утримання
будівель навчальних
закладів та приміщень у
відповідності до санітарногігієнічних вимог

Розширення мережі
дошкільних навчальних
закладів та відкриття
додаткових груп в
навчальних закладах міста

Оновлення матеріально-

навчальних закладів, які
підлягають реставрації
Кількість відремонтованих
дошкільних навчальних закладів

Од.

Департамент освіти і
науки міської ради,
комунальне
підприємство
«Управління
капітального
будівництва»,
територіальні
відділи освіти
Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні
відділи освіти

78

61

14

3

129

93

23

13

2
30724

1
26581

1
4143

0
0

Кількість відремонтованих
загальноосвітніх навчальних
закладів

Од.

Кількість відремонтованих
інших закладів освіти
Кількість одиниць обладнання та
інвентарю для дошкільних
навчальних закладів

Од.

Кількість одиниць обладнання та
інвентарю для загальноосвітніх
навчальних закладів

Од.

8373

5469

2904

0

Кількість дошкільних
навчальних закладів, в яких
проведені поточні ремонти

Од.

1

1

0

0

Кількість дошкільних
навчальних закладів, в яких
проведені капітальні ремонти

Од.

5

3

2

0

Кількість відремонтованих
загальноосвітніх навчальних
закладів

Од.

6

4

2

0

Кількість одиниць обладнання

Од.

674

430

211

33

Од.

Департамент освіти і

3

технічної бази закладів
освіти

Стимулювання професійної
майстерності працівників
навчальних закладів міста

Відзначення преміями
міського голови кращих
працівників освітньої
галузі

Підготовка навчальних
закладів міста до нового

для дошкільних навчальних
закладів

науки міської ради,
територіальні
відділи освіти

Кількість одиниць обладнання
для загальноосвітніх навчальних
закладів

Од.

1956

728

1087

141

Кількість одиниць обладнання
для інших закладів освіти

Од.

339

120

212
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Кількість педпрацівників в ДНЗ

Особи

374

114

149

111

Кількість педпрацівників в ЗНЗ

Особи

789

255

297

237

Кількість педпрацівників в
вечірніх навчальних закладах

Особи

9

3

2

4

Кількість педпрацівників в
позашкільних навчальних
закладах
Кількість педпрацівників в ДНЗ

Особи

53

20

20

13

21

7

7

7

Кількість педпрацівників в ЗНЗ

Особи

150

50

50

50

Кількість педпрацівників в
вечірніх навчальних закладах

Особи

3

1

1

1

Кількість педпрацівників в
позашкільних навчальних
закладах
Кількість відремонтованих
дошкільних навчальних закладів

Особи

24

8

8

8

198

99

35

64

Особи

Од.

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні
відділи освіти

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні
відділи освіти

Департамент освіти і
науки міської ради,

4

навчального року

Організація харчування
дітей у навчальних закладах
міста

Кількість проектів

Од.

Кількість відремонтованих
загальноосвітніх навчальних
закладів
Кількість відремонтованих
позашкільних навчальних
закладів
Кількість відремонтованих
інших закладів освіти
Кількість дітей в дошкільних
навчальних закладах,

територіальні
відділи освіти

1

1

0

0

Од.

247

118

46

83

Од.

15

13

1

1

Од.

16

8

5

3

67747

22450

22684

22613

540
1500

95
590

96
589

349
321

Особи

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні
відділи освіти

в т.ч. в санаторних групах;
дітей в санаторних групах з
латентною формою тубінфекції
та вилікуваних від туберкульозу;

Особи
Особи

дітей пільгових категорій;

Особи

10536

2677

3372

4487

дітей із числа сімей учасників
бойових дій (учасників антитерористичної операції) та діти із
сімей
загиблих
учасників
бойових дій (учасників антитерористичної операції)

Особи

1307

271

560

476

Кількість проведених експертиз
продуктів харчування в ДНЗ

Од.

375

125

125

125

5

Кількість дітей в
загальноосвітніх навчальних
закладах, в т.ч.:
- вихованців дошкільних
підрозділів ЗНВК;
-учнів 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів;
-учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів пільгових категорій;
в т.ч. дітей із числа сімей
учасників
бойових
дій
(учасників
антитерористичної
операції) та діти із сімей
загиблих учасників бойових дій
(учасників
антитерористичної
операції)

Організація та проведення
змістовного
дозвілля школярів,
попередження
правопорушень серед них
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування
департаменту освіти і
науки міської ради
Забезпечення учнів

Особи

95678

31453

31503

32722

Особи

8177

2743

2653

2781

Особи

77881

25413

26018

26450

Особи

9531

3297

2743

3491

Особи

2217

612

616

989

360
87

120
29

120
29

120
29

Кількість проведених експертиз
продуктів харчування в ЗНЗ
Кількість заходів

Од.
Од.

Кількість одиниць обладнання

Од.

Департамент освіти і
науки міської ради

7

7

0

0

Кількість учнів

Особи

Департамент освіти і

6458

6458

0

0

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні
відділи освіти
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загальноосвітніх
навчальних закладів міста
підручниками
Технічна підтримка та
обслуговування
комп’ютерної програми
«КУРС: Школа» в
навчальних закладах міста
«КУРС: Дошкілля» в
навчальних закладах міста
Попередження створення
аварійних ситуацій на
територіях навчальних
закладів міста

Технічне вдосконалення
комплексних спортивних
майданчиків в
загальноосвітніх
навчальних закладах
Проекти Громадського
бюджету м.Запоріжжя
Виконання доручень
депутатів обласної ради

Секретар міської ради

науки міської ради,
територіальні
відділи освіти
Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів

Од.

Кількість вечірніх навчальних
закладів
Кількість дошкільних
навчальних закладів
Кількість дерев в дошкільних
навчальних закладах
Кількість дерев в
загальноосвітніх навчальних
закладах
Кількість закладів, в яких буде
проведено аварійний ремонт
Кількість дерев в інших закладах
Кількість елементів благоустрою
комплексу спортивних
майданчиків в загальноосвітніх
навчальних закладах
Кількість проектів-переможців
за кошти Громадського бюджету
Кількість закладів, які охоплені
заходами депутатів

Од.

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні
відділи освіти

Департамент освіти і
науки міської ради,
територіальні
відділи освіти

Од

Департамент освіти і
науки міської ради

Од

Департамент освіти і
науки міської ради
Департамент освіти і
науки міської ради

Од

351

117

117

117

6

2

2

2

119

0

0

119

1285

563

417

305

1562

548

674

340

251

0

251

0

44
32

0
7

0
18

44
7

33

0

11

22

89

0

89

0

Р.О.Пидорич

