
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

25.09.2019 №15 

 

 

 

Програма «Освіта на 2019 - 2021 роки»   

 

 

Мета програми 

 

Метою програми «Освіта на 2019-2021 роки» є забезпечення рівного 

доступу громадян міста до дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти; розвиток Нової української школи, створення сучасного освітнього 

середовища; розвиток інфраструктури освіти; підвищення якості освіти; 

утримання в належному стані будівель закладів освіти; оновлення обладнання 

та матеріально-технічної бази закладів освіти; створення умов для безпечного 

перебування дітей в усіх освітніх закладах міста Запоріжжя.  

 

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

  

1. Недостатня для задоволення освітніх потреб громади м. Запоріжжя 

кількість місць у   закладах дошкільної освіти, значне перевищення вимог 

Закону України «Про дошкільну освіту» до наповнюваності груп у   закладах 

освіти.  

Шляхи та способи вирішення проблеми:  

 відновлення закладів дошкільної освіти, які тривалий час не 

використовуються за призначенням;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 здійснення реконструкції та будівництва закладів дошкільної освіти;     

 відкриття додаткових груп у закладах освіти міста, що функціонують; 

 проведення поточних та капітальних ремонтів закладів освіти; 

 придбання обладнання та інвентарю для нових дошкільних груп, закладів  

освіти. 

Головною проблемою у сфері дошкільної освіти є забезпечення права 

наймолодших запоріжців на отримання дошкільної освіти. За останні 2 роки 

завдяки реалізації «Плану створення додаткових місць для дітей дошкільного 

віку у закладах освіти м. Запоріжжя на 2017-2019 роки» було додатково 

створено 29 груп, забезпечено місцями понад 500 дітей. Спостерігається 

позитивна динаміка щодо збільшення кількості комунальних закладів 

дошкільної освіти та місць у них. Черга суттєво зменшились з 1569 до 177 осіб. 

Не зважаючи на тенденції щодо зменшення загальної чисельності дітей 

дошкільного віку в м. Запоріжжя проблемою залишається значне 

перевантаження груп, наявність черги, відтак, є гостра потреба у створенні 

додаткових місць.  

2. Створення належних умов для впровадження Нової української школи,  
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наближеної до європейських стандартів.  Шляхи та способи їх вирішення: 

– створення сучасного освітнього середовища  для подальшого 

впровадження та реалізації Нової української школи; 

– придбання  сучасних меблів,  

– придбання  комп’ютерного обладнання.  

 3. Утримання будівель та приміщень закладів освіти у відповідності до 

санітарно-гігієнічних вимог. Шляхи та способи їх вирішення: 

 проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів 

закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної  освіти. 

4. Невідповідність сучасним вимогам  матеріально-технічної бази 

закладів освіти міста, необхідність оновлення  обладнання. Шляхи та способи 

їх вирішення: 

 придбання сучасного обладнання для оновлення матеріально-

технічної бази закладів дошкільної загальної середньої, позашкільної освіти. 

5. Необхідність стимулювання особистого і професійного зростання 

педагогічних працівників з метою реалізації завдань Нової української школи, 

залучення до професії найкращих.  

Шляхи та способи їх вирішення:  

 забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним 

працівникам ЗДО, ЗЗСО, закладів позашкільної освіти зі стажем роботи до 3-х 

років; 

 забезпечення виплати щорічних премій міського голови кращим 

працівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти за високі показники навчальних та творчих досягнень,результативність 

участі дітей у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах-захисту МАН, 

змаганнях різних рівнів. 

6. Організація харчування дітей у закладах освіти міста. Шляхи та 

способи їх вирішення: 

 забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти, 

безоплатним харчуванням учнів пільгових категорій закладів загальної 

середньої освіти;  

  проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів 

харчування для вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів 

загальної середньої освіти.  

Встановити плату батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей 

у комунальних закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів 

загальної середньої освіти у розмірі 60%  відповідно до рішення виконавчого  

комітету Запорізької міської ради. 

7.Створення умов для саморозвитку та самореалізації творчих здібностей 

дітей шляхом їх участі в гуртках, творчих об’єднаннях закладів позашкільної 

освіти, змістовного дозвілля учасників освітнього процесу, проведення масових 

заходів. 
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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. 

Створити умови для впровадження Нової української школи. Створене 

освітнє середовище  повинно бути максимально комфортним, зручним для 

учнів, обов’язково мати обладнання, яке теж буде брати участь в навчанні. 

Оформлення класів Нової української школи повинно бути основою для 

творчості, для оптимізації навчального процесу, забезпечувати проведення ігор 

та розваг, експериментів і дослідів, інтерактивного спілкування і більш 

глибокого вивчення матеріалу. 

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. 

 

Координація та контроль за ходом виконання програм 

 

Департамент освіти і науки міської ради координує та контролює 

виконання запланованих програмою завдань та заходів, 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 2019-2021 роки»  
 

Завдання і заходи  

з виконання програми «Освіта на 2019-2021 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування 

завдання 

 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансуван

ня (бюджет 

міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, 

інші) 

Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. 

Всього 

за роками 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 1 

Збільшення 
кількості місць 
в навчальних 

закладах міста 

1.Проведення реконструкції будівель 

закладів дошкільної освіти та заходи по 

введенню в експлуатацію 

Департамент освіти 

і науки міської 

ради, комунальне 

підприємство 

«Управління 

капітального 

будівництва». 

Бюджет 

міста 44 995,867 7 562,883 22 778,722 14 654,262 

2.Проведення реконструкції будівель 

закладів закладів загальної середньої 

освіти (надзвичайна кредитна програма) 
20 825,130 6 580,236 6 948,729 7 296,165 

3.Проведення реконструкції  будівель 

закладів загальної середньої освіти 
3 268,387 1 032,731 1 090,564 1 145,092 

4. Проведення реконструкції  будівель 

закладів позашкільної освіти (надзвичайна 

кредитна програма) 
3 797,760 1 200,000 1 267,200 1 330,560 

5.Проведення реконструкції  будівель 

закладів позашкільної освіти 3 567,242 1 127,162 1 190,283 1 249,797 
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6.Проведення будівництва будівель 

закладів загальної середньої освіти 
198 757,352 5 000,000 96 878,676 96 878,676 

 
7.Проведення будівництва закладів 

позашкільної освіти 
1 715,145 541,944 572,293 600,908 

Разом за завданням 1 276 926,883 23 044,956 130 726,467 123 155,460 

Завдання 2     
Забезпечення 

утримання 
будівель та 
приміщень 
навчальних 
закладів у 

відповідності до 
санітарно-
гігієнічних 

вимог 

1.Проведення капітальних ремонтів в 

закладах дошкільної освіти 

Департамент освіти 
і науки міської ради, 

комунальне 
підприємство 
«Управління 
капітального 
будівництва». 

Бюджет 

міста 
36 772,148 11 359,922 12 706,113 12 706,113 

2.Проведення капітальних ремонтів в 

закладах загальної середньої освіти 
88 863,069 28 554,971 30 154,049 30 154,049 

3.Проведення капітальних ремонтів 

інклюзивно-ресурсних центрів 
13 410,327 4 237,338 4 474,629 4 698,360 

4.Проведення капітальних ремонтів 

закладів освіти (надзвичайна кредитна 

програма) 
40 424,180 12 773,060 13 488,351 14 162,769 

Разом за завданням 2 88 863,069 28 554,971 30 154,049 30 154,049 

Завдання 3 

Розширення 

мережі 

закладів 

дошкільної 

освіти та 

відкриття 

додаткових 

груп в 

навчальних 

закладах міста 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів дошкільної освіти 

Департамент освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 

 

4 921,048 1 554,932 1 642,008 1 724,108 

Разом за завданням 3 4 921,048 1 554,932 1 642,008 1 724,108 

Завдання 4       

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

1.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів дошкільної освіти 

Департамент освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

Бюджет 

міста 9 440,326 2 982,914 3 149,957 3 307,455 
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закладів освіти 2.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів загальної середньої освіти 

відділи освіти 

39 130,474 12 364,280 13 056,680 13 709,514 

3.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів позашкільної освіти 
2 529,616 799,297 844,058 886,261 

4.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для інших 

закладів освіти 
6 816,979 2 154,000 2 274,624 2 388,355 

5. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

інклюзивно-ресурсних центрів 
1 834,730 579,730 612,195 642,805 

6. Придбання засобів корекції 

психофізичного розвитку довгострокового 

користування, що дають змогу опанувати 

навчальну програму для осіб з особливими 

освітніми потребами, які здобувають 

освіту в інклюзивних групах закладів 

дошкільної освіти, в інклюзивних та 

спеціальних класах закладів загальної 

середньої освіти  

30 538,453 9 649,410 10 189,777 10 699,266 

7. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

організації освітнього простору «Нова 

українська школа» 

12 912,384 4 080,000 4 308,480 4 523,904 

8. Придбання обладнання  і предметів 

довгострокового користування для 

реалізації заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти 

20 573,729 6 500,799 6 864,844 7 208,086 

Разом за завданням 4 123 776,691 39 110,430 41 300,615 43 365,646 

Завдання 5     

Стимулювання 1.Забезпечення виплат щомісячних міських Департамент освіти Бюджет 1 019,318 322,080 340,116 357,122 
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професійної 

майстерності 

працівників  

навчальних 

закладів міста 

премій педагогічним працівникам ЗДО зі 

стажем роботи до 3-х років 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

міста 

2.Забезпечення виплат щомісячних міських 

премій педагогічним працівникам ЗЗСО зі 

стажем роботи до 3-х років 
2 261,034 714,432 754,440 792,162 

3. Забезпечення виплат щомісячних 

міських премій педагогічним працівникам 

закладів позашкільної освіти зі стажем 

роботи до 3-х років 

120,466 38,064 40,196 42,206 

Разом за завданням 5 3 400,818 1 074,576 1 134,752 1 191,490 

Завдання 6 

Відзначення 

преміями 

міського голови 

кращих 

працівників 

освітньої галузі 

1.Виплати премій міського голови кращим 

працівникам закладів дошкільної освіти 

Департамент освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 
81,083 25,620 27,055 28,408 

2. Виплати премій міського голови кращим 

працівникам закладів загальної середньої 

освіти 

876,460 276,940 292,449 307,071 

3. Виплати премій міського голови кращим 

працівникам закладів позашкільної освіти  123,553 39,040 41,226 43,287 

Разом за завданням 6 1 081,096 341,600 360,730 378,766 

Завдання 7 

Підготовка 

навчальних 

закладів міста 

до нового 

навчального 

року 

1.Проведення поточних ремонтів 

приміщень та благоустрій території 

закладів дошкільної освіти 

Департамент освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 37 557,847 11 867,368 12 531,941 13 158,538 

2.Проведення поточних ремонтів 

приміщень та благоустрій території  

закладів загальної середньої освіти 

73 901,694 23 351,142 24 658,806 25 891,746 

3.Проведення поточних ремонтів 

приміщень та благоустрій території 

закладів позашкільної освіти 

4 898,325 1 547,752 1 634,426 1 716,147 

4.Провести поточний ремонт інших 

об’єктів 
1 889,703 597,100 630,538 662,065 
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Разом за завданням 7 118 247,569 37 363,362 39 455,711 41 428,496 

Завдання 8 

Організація 

харчування 

дітей у 

навчальних 

закладах міста 

1.Забезпечення харчуванням вихованців 

закладів дошкільної освіти 

 

Департамент освіти 

і науки міської 

ради, територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 222 594,650 70 334,508 74 273,240 77 986,902 

2.Забезпечення харчуванням вихованців 

закладів загальної середньої освіти 
41 368,195 13 071,346 13 803,341 14 493,508 

3.Забезпечення харчуванням учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти 

пільгових категорії  
25 668,712 8 110,690 8 564,889 8 993,133 

4.Забезпечення харчуванням учнів 5 -11 

класів закладів загальної середньої освіти 

та пільгових категорії 
27 839,514 8 796,611 9 289,221 9 753,682 

5.Проведення санітарно-епідеміологічних 

експертиз продуктів харчування учнів 

закладів дошкільної, загальної середньої 

освіти та вихованців загальноосвітніх 

навчально-виховних комплексів 

448,481 141,709 149,645 157,127 

6. Забезпечення харчуванням учнів ЗНВК 

санаторного типу «Злагода» 
4 184,849 1 322,311 1 396,360 1 466,178 

Разом за завданням 8 322 104,401 101 777,175 107 476,696 112 850,530 

Завдання 9 

Організація та 

проведення 

змістовного 

дозвілля 

школярів, 

попередження 

правопорушень 

серед них, 

стимулювання 

педагогічних 

Проведення масових заходів з учнями та 

педагогічним загалом 

Департамент освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 

1 142,223 360,915 381,126 400,182 
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працівників 

Разом за завданням 9 1 142,223 360,915 381,126 400,182 

Завдання 10 

Технічна 

підтримка та 

обслуговування 

комп’ютерної 

програми 

«КУРС: Школа» 

в навчальних 

закладах міста 

1.Оплата за технічну підтримку та 

обслуговування комп’ютерної програми 

«КУРС: Школа» в закладах загальної 

середньої освіти 

Департамент освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 
440,255 139,110 146,900 154,245 

2.Оплата за технічну підтримку та 

обслуговування комп’ютерної програми 

«КУРС: Дошкілля» в закладах дошкільної 

освіти міста 

114,250 36,100 38,122 40,028 

3.Оплата за технічну підтримку та 

обслуговування комп’ютерної програми 

«КУРС: Школа» в вечірніх навчальних 

закладах міста 

6,330 2,000 2,112 2,218 

Разом за завданням 10 560,835 177,210 187,134 196,491 

Завдання 11 

Попередження 

створення 

аварійних 

ситуацій на 

територіях 

навчальних 

закладів міста 

1.Кронування та виконання робіт по 

знесенню аварійних та сухостійних дерев 

в закладах дошкільної освіти 

Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні відділи 

освіти 

Бюджет 

міста 2 726,793 861,600 909,850 955,343 

2.Кронування та виконання робіт по 

знесенню аварійних та сухостійних дерев 

в закладах загальної середньої освіти 
2 968,582 938,000 990,528 1 040,054 

3.Кронування та виконання робіт по 

знесенню аварійних та сухостійних дерев 

в закладах позашкільної освіти 
159,505 50,400 53,222 55,883 

4.Кронування та виконання робіт по 

знесенню аварійних та сухостійних дерев 

в інших закладах освіти 
101,274 32,000 33,792 35,482 

Разом за завданням 11 5 956,154 1 882,000 1 987,392 2 086,762 

Завдання 12     

Проекти Проекти-переможці за кошти Департамент освіти Бюджет 14 850,438 4 692,378 4 955,151 5 202,909 
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Громадського 

бюджету 

м. Запоріжжя 

Громадського бюджету і науки міської 

ради 

міста 

Разом за завданням 12 14 850,438 4 692,378 4 955,151 5 202,909 

Завдання 13     

Виконання 

заходів 

термомодерніза

ції об'єктів, які 

будуть 

реалізовуватис

я в рамках 

проекту 

«Комплексний 

проект з 

термомодерніза

ції бюджетних 

будівель м. 

Запоріжжя»  

1.Термомодернізація об'єктів, які будуть 

реалізовуватися в рамках проекту 

«Комплексний проект з термомодернізації 

бюджетних будівель м. Запоріжжя»  

 

Департамент освіти і 

науки міської ради 

Бюджет 

міста 

110 866,822 11 086,684 99 780,138 0,000 

Разом за завданням 13 110 866,822 11 086,684 99 780,138 0,000 

Завдання 14     

Виконання 

доручень 

депутатів 

обласної ради 

1.Доручення депутатів обласної ради Департамент освіти 

і науки міської ради 

Бюджет 

області 
11 054,002 3 492,796 3 688,393 3 872,813 

Разом за завданням 14 11 054,002 3 492,796 3 688,393 3 872,813 

Завдання 15     
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Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

закладів освіти 

міста та 

створення умов 

для безпечного 

споживання 

енергоресурсів 

1. Будівництво газових котелень та  

приєднання до існуючих мереж котелень 

Департамент освіти 

і науки міської ради 

Бюджет 

міста 

4 873,792 1 540,000 1 626,240 1 707,552 

Разом за завданням 15 4 873,792 1 540,000 1 626,240 1 707,552 

Разом за програмою 1 179232,496 284 424,305 495 525,695 399 282,496 

 

 

Секретар міської ради               Р.О. Пидорич



 

Додаток 2 

до Програми «Освіта на 2019-2021 роки»  

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

Програма «Освіта на 2019-2021 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

 
Обсяг 

фінансування, 
всього, тис.грн. 

За роками виконання 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста, всього 1 179 232,496 284 424,305 495 525,695 399 282,496 

в тому числі     

Державний бюджет (освітня субвенція, субвенція соц.- економ 

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, субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»,  субвенція 

з держ. бюдж. місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти) 

176 226,247 55 683,218 58 801,478 61 741,551 

Обласний бюджет (інша субвенція) 11 054,002 3 492,796 3 688,393 3 872,813 

Інші джерела* (власні надходження бюджетних установ)      

 

 

Секретар міської ради               Р.О. Пидорич 

 

 



 

Додаток 3 

             до Програми «Освіта на 2019-2021 роки»  
 

Очікувані результати 

виконання програми «Освіта на 2019-2021 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування завдання 
Найменування показників виконання 

завдання 

Одини

ця 

виміру 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

Всього 
у тому числі за роками 

2019 2020 2021 

 

Збільшення кількості місць в 

навчальних закладах міста 

 

Кількість закладів дошкільної освіти, які 

підлягають реконструкції 

 

 

Од. 

 

Департамент освіти і 

науки міської ради, 

комунальне  

підприємство 

«Управління 

капітального  

будівництва» 

4 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Кількість закладів середньої освіти, які 

підлягають реконструкції 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

Кількість закладів позашкільної освіти, 

які підлягають реконструкції 
 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Кількість закладів середньої освіти, які 

підлягають будівництву 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Кількість закладів позашкільної освіти, 

які підлягають будівництву 

 

3 
 

1 

 

1 

 

1 
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Забезпечення утримання 

будівель навчальних 

закладів та приміщень у 

відповідності до санітарно-

гігієнічних вимог 

Кількість відремонтованих закладів 

дошкільної освіти  

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Управління 

капітального 

будівництва», 

територіальні відділи 

освіти 

5 3 1 1 

Кількість відремонтованих закладів 

загальної середньої освіти  

Од.  

24 21 2 1 

Кількість відремонтованих інклюзивно-

ресурсних центрів 

Од.  
3 1 1 1 

Розширення мережі 

дошкільних навчальних 

закладів та відкриття 

додаткових груп в 

навчальних закладах міста 

Кількість одиниць обладнання та 

інвентарю для закладів дошкільної освіти 

Од. 
Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні відділи 

освіти 

325 109 108 108 

Оновлення матеріально-

технічної бази закладів 

освіти 

Кількість одиниць обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів дошкільної освіти 

Од. 

Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні відділи 

освіти 

363 133 115 115 

Кількість одиниць обладнання предметів 

довгострокового користування 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Од. 

1040 518 261 261 

Кількість одиниць обладнання предметів 

довгострокового користування для інших 

закладів освіти 

Од. 

146 52 47 47 

Кількість одиниць засобів корекції 

психофізичного розвитку довгострокового 

користування, що дають змогу опанувати 

навчальну програму для осіб з 

особливими освітніми потребами, які 

здобувають освіту в інклюзивних групах 

закладів дошкільної освіти, в інклюзивних 

та спеціальних класах закладів загальної 

середньої освіти 

Од. 

2002 830 586 586 
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Кількість одиниць обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

організації освітнього простору «Нова 

українська школа» 

Од. 

816 272 272 272 

Кількість одиниць обладнання  і 

предметів довгострокового користування 

для реалізації заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти 

 

1299 433 433 433 

Кількість одиниць обладнання предметів 

довгострокового користування для 

інклюзивно-ресурсних центрів 

Од. 

129 37 46 46 

Стимулювання професійної 

майстерності працівників  

навчальних закладів міста 

Кількість педпрацівників в ЗДО Особи Департамент освіти і 

науки міської ради,  

територіальні відділи 

освіти  

330 110 110 110 

Кількість педпрацівників в ЗЗСО Особи 732 244 244 244 

Кількість педпрацівників в закладах 

позашкільної освіти 

Особи 
6 2 2 2 

Відзначення преміями 

міського голови кращих 

працівників освітньої галузі 

Кількість педпрацівників в ЗДО Особи Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні відділи 

освіти 

21 7 7 7 

Кількість педпрацівників в ЗЗСО Особи 150 50 50 50 

Кількість педпрацівників в закладах 

позашкільної освіти 

Особи 
24 8 8 8 

Підготовка навчальних 

закладів міста до нового 

навчального року 

Кількість відремонтованих закладів 

дошкільної освіти 

Од.  Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні  

відділи освіти 

223 75 74 74 

Кількість відремонтованих 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Од.  
234 78 78 78 

Кількість відремонтованих закладів 

позашкільної освіти 

Од.  
39 13 13 13 

Кількість відремонтованих інших закладів 

освіти 

Од. 
18 6 6 6 

Організація харчування 

дітей у навчальних закладах 

Кількість дітей в закладах дошкільної 

освіти, 

Особи 

 

Департамент освіти і 

науки міської ради, 
66 045 22015 22015 22015 
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міста дітей в санаторних групах з латентною 

формою туберкульозу та вилікуваних від 

туберкульозу; 

 

дітей пільгових категорій; 

 

Кількість вихованців  у закладах загально-

середньої освіти, 

 

дітей в санаторних групах з латентною 

формою туберкульозу та вилікуваних від 

туберкульозу; 

 

дітей пільгових категорій; 

 

 

Особи 

територіальні  

відділи освіти 5952 1984 1984 1984 

Особи 
8790 2930 2930 2930 

 

Особи 

 
6450 2150 2150 2150 

 

Особи 
435 145 145 145 

 

Особи 3477 1159 1159 1159 

Кількість учнів у закладах загальної 

середньої освіти, 

              дітей пільгових категорій; 

 

дітей закладів загальної середньої освіти 

санаторного типу для дітей з латентною 

туберкульозною інфекцією  (ЗНВК 

"Злагода") 

 

Особи 

 
12798 4266 4266 4266 

Особи 

 
12519 4173 4173 4173 

Особи 

 
279 93 93 93 

Кількість проведених експертиз продуктів 

харчування закладів дошкільної, загальної 

середньої освіти та вихованців 

загальноосвітніх навчально-виховних 

комплексів 

 

 

Од. 

558 186 186 186 

Організація та проведення 

змістовного 

Кількість заходів  Од. Департамент освіти і 

науки міської ради, 
93 31 31 31 
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дозвілля школярів, 

попередження 

правопорушень серед них 

територіальні  

відділи освіти 

Технічна підтримка та 

обслуговування 

комп’ютерної програми 

«КУРС: Школа» в 

навчальних закладах міста 

«КУРС: Дошкілля» в 

навчальних закладах міста 

Кількість закладів загальної середньої 

освіти 

 

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради,  

територіальні відділи 

освіти 

117 117 117 117 

Кількість вечірніх навчальних закладів 

 

 

Од. 

2 2 2 2 

Кількість закладів дошкільної освіти 

 

 

Од 

118 118 118 118 

Попередження створення 

аварійних ситуацій на 

територіях навчальних 

закладів міста 

Кількість кронованих та виконаних робіт 

по знесенню аварійних та сухостійних 

дерев в закладах дошкільної освіти 

Од Департамент освіти і 

науки міської ради,  

територіальні відділи 

освіти 

4392 714 1839 1839 

Кількість кронованих та виконаних робіт 

по знесенню аварійних та сухостійних 

дерев в закладах загальної середньої 

освіти 

5130 794 2168 2168 

Кількість кронованих та виконаних робіт 

по знесенню аварійних та сухостійних 

дерев в закладах позашкільної освіти 

244 42 101 101 

Кількість кронованих та виконаних робіт 

по знесенню аварійних та сухостійних 

дерев в інших закладах освіти 

162 26 68 68 

Проекти Громадського 

бюджету м. Запоріжжя 

Кількість проектів-переможців за кошти 

Громадського бюджету 

 

Од Департамент освіти і 

науки міської ради 34 12 11 11 

Виконання заходів 

термомодернізації об'єктів, 

які будуть реалізовуватися в 

рамках проекту 

«Комплексний проект з 

Кількість об'єктів термомодернізації, які 

будуть реалізовуватися в рамках проекту 

«Комплексний проект з термомодернізації 

бюджетних будівель м. Запоріжжя» 

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради 

20 10 10 0 
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термомодернізації 

бюджетних будівель м. 

Запоріжжя» 

Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Кількість закладів, які охоплені заходами 

депутатів 

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради 
213 71 71 71 

Забезпечення 

безперебійного 

функціонування закладів 

освіти міста та створення 

умов для безпечного 

споживання енергоресурсів 

Кількість об’єктів будівництва газових 

котелень та  приєднання до існуючих 

мереж котелень 

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради 

27 9 9 9 

 

 

Секретар міської ради               Р.О.Пидорич



 

  

 


