Додаток 3
до рішення міської ради
20.12.2017 №13
Програма «Професійно-технічна освіта на 2016 - 2018 роки»
Мета програми
Метою програми «Професійно-технічна освіта на 2016 -2018 роки» є
соціальний захист учнів професійно-технічних навчальних закладів (в тому
числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування), підвищення
рівня соціальної адаптації випускників професійно-технічних навчальних
закладів у суспільстві.
Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання
Відповідно до положень Бюджетного кодексу України (зі змінами),
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» видатки на
підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних закладах, розташованих у
містах обласного значення, плануються з 2016 року у відповідних бюджетах.
Відповідні повноваження передбачені також статтею 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні».
В даний час у місті розташовано та функціонує 13 професійно-технічних
навчальних закладів, з них - 8 третього рівня атестації, 5 – другого.
Частина учнів професійно-технічних навчальних закладів – це діти з
малозабезпечених сімей, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, які потребують відповідної фінансової допомоги та підтримки.
Відповідно до Законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування» та інших законодавчих актів та
нормативних документів:
1.Учні денної форми навчання професійно-технічних навчальних закладів
мають право на призначення і виплату стипендії.
2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право
на:
- безоплатне харчування, в тому числі збільшення витрат на 10 відсотків у
літній оздоровчий період, неділю, святкові і канікулярні дні, безоплатне
розташування у гуртожитку, оздоровлення;
- отримання соціальної стипендії;
- отримання за рахунок закладу комплекту одягу і взуття, допомоги для
придбання навчальної літератури, щорічної матеріальної допомоги, а також
отримання грошової допомоги при працевлаштуванні.
Проблема організація харчування учнів професійно-технічних
навчальних закладів міста. Шляхи і способи вирішення:
- забезпечення харчуванням учнів професійно-технічних навчальних
закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I—III груп та дітей із сімей, які отримують
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допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям”
Проблема матеріального забезпечення учнів професійно-технічних
навчальних закладів. Шляхи і способи вирішення:
- призначення і виплата стипендій;.
- проведення виплат дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування;
- одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні;
- щорічної допомоги для придбання навчальної літератури;
- щорічної матеріальної допомоги;
- забезпечення оздоровлення;
- стипендія Президента України.
Завдання і заходи
Організація харчування учнів професійно-технічних навчальних закладів
з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа, дітей-інвалідів/інвалідів I—III груп та дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям відповідно до діючого законодавства і норм. Більш
детальніше Завдання і заходи визначені у Додатку 1.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок
державного бюджету (освітня субвенція) та коштів міського бюджету, в т.ч.
резервного фонду. Витрати на заходи, які передбачені Програмою більш
детальніше зазначені у Додатку 2.
Очікувані результати, ефективність програми
1. Забезпечити харчуванням учнів професійно-технічних навчальних
закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I—III груп та дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” відповідно до норм.
2. За результатами у навчанні та виявленою при цьому успішністю
здійснити призначення і виплату учням академічної стипендії; дітям-сиротам і
дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям із числа інвалідів з
вадами слуху та зору призначення і виплату соціальної стипендії (в
обов’язковому порядку).
3. Забезпечення підтримки учнів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, шляхом дотримання державних соціальних
стандартів та державних соціальних гарантій щодо виплати матеріальної та
грошової допомоги, забезпечення оздоровлення. Очікувані результати,
ефективність програми , розрахункові показники більш детально визначені
Додатку 3
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Координація та контроль за ходом виконання програми
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. Реалізацію заходів
програми здійснюють професійно-технічні навчальні заклади, розташовані у
місті.

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

Додаток 1
До Програми «Професійно-технічна освіта
на 2016 - 2018 роки»
Завдання і заходи
з виконання програми «Професійно-технічна освіта на 2016 - 2018 роки»
(найменування міської цільової програми)
Джерела фінансування
Найменування Найменування заходу
Головний розпорядник
(бюджет
державний,
завдання
бюджетних коштів, виконавці обласнийміста,
бюджети, інші)
1
Завдання 1
Організація
харчування
учнів
професійнотехнічних
навчальних
закладів
міста

2

3

4

Забезпечення
харчуванням учнів
професійнотехнічних
навчальних закладів
з числа дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх
числа, дітейінвалідів/інвалідів
I—III груп та дітей
із сімей, які
отримують
допомогу
відповідно до
Закону України

Департамент освіти і науки
міської ради,
професійно-технічні
навчальні заклади, які
розташовані у місті

Бюджет міста

Обсяги фінансових ресурсів, тис.грн.
за роками
Всього
2016
20171
20181
5

6

7

8

25832,072

8596,260

8522,556

8713,256
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“Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим
сім’ям”
Разом за завданням 1
Завдання 2
Матеріальне
забезпечення
учнів
професійнотехнічних
навчальних
закладів

1. Призначення і
Департамент освіти і науки
виплата стипендій.
міської ради,
2. Проведення
професійно-технічні навчальні
виплат дітям сиротам
заклади, які розташовані у
і дітям, позбавленим
місті
батьківського
піклування:
- одноразової
грошової
допомоги
при
працевлаштуванні;
- щорічної
допомоги
для
придбання навчальної
літератури;
- щорічної
матеріальної
допомоги
3. Забезпечення
оздоровлення.
4. Стипендія
Президента
України

25832,072

8596,260

8522,556

8713,256

112335,628

39634,808

34239,197

38461,623

Бюджет міста
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Разом за завданням 2

112335,628

39634,808

34239,197

38461,623

929,000

330,000

599,000

0,000

Разом за завданням 3

929,000

330,000

599,000

0,000

Разом за програмою

139096,700

48561,068

43360,753

47174,879

Завдання 3
Модернізація
та оновлення
матеріальнотехнічної
бази
професійнотехнічних
навчальних
закладів

1.Придбання техніки
та обладнання для
створення навчальнопрактичних центрів
на базі професійнотехнічних навчальних
закладів.

Секретар міської ради

Департамент освіти і науки
міської ради,
професійно-технічні навчальні
заклади, які розташовані у
місті

Державний
бюджет
(освітня субвенція)

Р.О.Пидорич

Додаток 2
До Програми «Професійно-технічна освіта
на 2016 - 2018 роки»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Програма «Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки»
(найменування міської цільової програми)
Обсяг
фінансування,
всього, тис.грн.
1

Бюджет міста, всього
в тому числі: резервний фонд
Державний бюджет (освітня субвенція)

За роками виконання
20171
2018
20161

2

3

4

5

138167,700

48231,068

42761,753

47174,879

3601,710
929,000

3601,710
330,000

0
599,000

0
0,000

Обласний бюджет
Інші джерела*
Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

Додаток 3
До Програми «Професійно-технічна освіта
на 2016 - 2018 роки»
Очікувані результати
виконання програми «Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки»
(найменування міської цільової програми)

Найменування завдання
Організація харчування
дітей учнів професійнотехнічних навчальних
закладів міста
Матеріальне забезпечення
учнів професійнотехнічних навчальних
закладів
Модернізація та оновлення
матеріально-технічної бази
професійно-технічних
навчальних закладів

Секретар міської ради

Найменування
показників
виконання
завдання
Середньорічна
кількість
учнів, які
харчуються
Середньорічна
кількість
стипендіатів
Середньорічна
кількість
виплат
Середньорічна
кількість
обладнання

Одиниця
виміру

Ос.

Головний
розпорядник
бюджетних коштів

усього

Департамент освіти і
науки міської ради

Ос.
Департамент освіти і
науки міської ради
Од.

Од.

Департамент освіти і
науки міської ради

Значення показників
у тому числі за роками
2016

2017

2018

338

325

346

343

6198

6202

5998

6547

685

705

688

663

1542

18

1261

0

Р.О.Пидорич

