
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про подання проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Програм 
«Освіта на 2019-2021 роки», «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-
2021 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки», затверджених 
рішенням Запорізької міської ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження 
програм по освітній галузі» (зі змінами) 
 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 

рішення міської ради «Про внесення змін до програм «Освіта на 2019-

2021 роки», «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки», 

«Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки», затверджених рішенням 

Запорізької міської ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по 

освітній галузі» (зі змінами) (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова        В.В. Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
«Про подання проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до 

Програм «Освіта на 2019-2021 роки», «Професійна (професійно-технічна) 
освіта на 2019-2021 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2019 -
 2021 роки», затверджених рішенням Запорізької міської ради від 

19.12.2018 № 41 «Про затвердження програм по освітній галузі» (зі 
змінами)» 

 

Для схвалення та подання на розгляд 53 сесії Запорізької міської ради 

виноситься проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до Програм 

«Освіта на 2019-2021 роки», «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-

2021 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2019 - 2021 роки», затверджених 

рішенням Запорізької міської ради від 19.12.2018 № 41 «Про затвердження 

програм по освітній галузі» (зі змінами)».  

 

По програмі «Освіта на 2019-2021 роки» планується зменшення 

видатків на 9 142,004 тис. гривень. 

У зв’язку із введенням карантину, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зменшилась фактична кількість 

діто-днів забезпечення харчуванням вихованців закладів освіти, як наслідок 

зменшуються асигнування по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» по 

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» у сумі 900,0 тис. грн. Кошти в сумі        

900,0 тис. грн планується перерозподілити на виплату заробітної плати 

працівників закладів дошкільної освіти, а саме: по КПКВК 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 737,705 тис. грн та КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 162,295 тис. гривень. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 

 № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України», наказу 

Міністерства розвитку громад та територій України від 25.08.2020 р. № 195 

«Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року № 128» 

департамент освіти і науки Запорізької міської ради пропонує зменшити та 

перерозподілити видатки на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України, а саме: 

- об'єкту «Капітальний ремонт приміщень будівлі Запорізької 

загальноосвітньої школи № 53 I─II ступенів, за адресою м. Запоріжжя, вул. 

Шевченка,123. Коригування» зменшити видатки по КПКВК 0617366 

«Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 

суму 6 978,613 тис. грн за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам; 

- по об'єкту «Реконструкція колегіуму «Мала гуманітарна академія» 

(благоустрій території, заміна конструкцій даху) по вул. Героїв 93-ї бригади, 13 

в м. Запоріжжя. Коригування» зменшити видатки по КПКВК 0617366 
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«Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України» за КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» на суму 9076,107 тис. грн (в тому числі за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету – 7563,422 тис. грн, співфінансування з місцевого 

бюджету - 1512,685 тис. грн); 

- по об'єкту «Реконструкція ЗНВК № 13 з будівництвом будівлі під 

дошкільний навчальний заклад по вул. Селищній, 50, в м. Запоріжжя» 

зменшити видатки по КПКВК 0617366 «Реалізація проектів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 2493,581 тис. грн (в 

тому числі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - 2077,984 тис. 

грн, співфінансування з місцевого бюджету – 415,597 тис. грн). 

- по об'єкту «Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької 

творчості за адресою: пл.Леніна,1 в м. Запоріжжя» зменшити видатки по 

КПКВК 0617366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України» за КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» на суму 5000,0 тис. грн за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету. 

Залишок коштів місцевого бюджету пропонується перерозподілити на: 

- об'єкт «Капітальний ремонт будівлі Запорізької гімназії №46 Запорізької 

міської ради Запорізької області, розташованої за адресою: вул. Павлокічкаська, 

29 м. Запоріжжя» з метою початку першочергових з ремонту фасадів з 

посиленням стін. Як наслідок пропонується збільшити видатки по КПКВК 

0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» за КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 1000,0 тис. грн; 

- на об'єкт «Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької 

творчості за адресою: пл.Леніна,1 в м. Запоріжжя» з метою сплати наданих 

послуг утримання служби замовника та виконання вимог статті 3 угоди про 

передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством 

розвитку громад та територій України, Запорізькою міською радою та 

департаментом освіти і науки Запорізької міської ради від 27 грудня 2019 року 

№ 13010-05/282, для забезпечення наявності коштів у тій частині, що не 

покривається Частиною коштів Позики. Як наслідок, по КПКВК 0617366 

«Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України» збільшуються видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та 

реставрація інших об’єктів» на суму 12 246,033 тис. грн, по КЕКВ 3210 

«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» -  

241,634 тис. гривень.  

Відповідно до укладених договорів виник залишок коштів по КПКВК 

0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти і науки» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 12,37 тис. грн, які 

департамент освіти і науки Запорізької міської ради пропонує перерозподілити 

на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» з метою придбання кондиціонеру для серверної кімнати. 
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Відповідно до проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в 

Україні», враховуючи вимоги Європейського інвестиційного банка щодо 

цілісності будівель, пропонується внести зміни до переліку першочергових 

об'єктів шляхом заміни об'єктів, які мають пошкодження будівель, а саме: 

– об’єкт «Термомодернізація будівлі ДНЗ № 22 по вул. Софіївська, 220-б», 

будівля якого має наявні тріщини, частково відсутні або потребують заміни 

водостічні труби, замінити на об’єкт «Термомодернізація будівлі ДНЗ № 253 

«Малятко» по вул. Автобусна, 11», та як наслідок перерозподілити кошти у 

межах річних асигнувань у сумі 457,654 тис. грн (в т.ч. кредитні кошти ЄІБ – 

381,378 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету –76,276 тис. грн); 

– об’єкт «Термомодернізація будівлі Запорізького багатопрофільного 

ліцею № 62 по вул. Незалежної України, 9», який має пошкоджений цоколь, 

замінити на об’єкт «Термомодернізація будівлі Запорізької загальноосвітньої  

школи I─III ступенів № 86 по вул. Дегтярьова,  5-Б», та як наслідок 

перерозподілити кошти у межах річних асигнувань у сумі 686,944 тис. грн     

(в т.ч. кредитні кошти ЄІБ 572,453 тис. грн, співфінансування з місцевого 

бюджету – 114,491тис. грн). 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 

року № 1134-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 8 липня 2020 року № 891» виділено субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій у сумі 1 806,260 тис. грн з метою 

проведення «Капітальний ремонт огорожі Запорізького навчально-виховного 

комплексу № 41 Запорізької міської ради, вулиця Миру, 6». 

 

По програмі «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-

2021 роки» планується збільшення видатків на 1368,100 тис. гривень. 

Вносяться зміни до тексту програми відповідно до Закону України 

 від 16.01.2020 № 474-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», 

Закону України від 13.05.1999 № 013/98-ВР «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», зі змінами. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України                                     

від 26.08.2020 року № 1055-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного 

бюджету  місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів 

сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році» затверджено 

субвенцію у загальній сумі 1193,1 тис. гривень. 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради просить збільшити 

видатки по КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти» на загальну суму 

1193,1 тис. грн, в тому числі по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» (ноутбук, проектор, мультимедійна дошка та 

інш.) – 1168,005 тис. грн, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» (двотаврова балка, гачкова підвіска, блок-контакт та інш.) –        
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25,095 тис. грн з метою придбання обладнання для державного навчального 

закладу «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» з 

підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Машиніст крана 

металургійного виробництва», «Слюсар-ремонтник». 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 784                     

від 10.06.2020 р. необхідне співфінансування за рахунок коштів місцевих 

бюджетів або інших джерел у загальній сумі 545,0 тис. грн, з яких на сьогодні 

виділено кошти за рахунок інших джерел у сумі 370,0 тис. гривень. 

Враховуючи наведене вище, департамент освіти і науки Запорізької міської 

ради, з метою дотримання вимог Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних 

центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 925, 

пропонує виділити кошти у сумі 175,0 тис. грн по КПКВК 0611110 «Підготовка 

кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими 

закладами освіти» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» за рахунок місцевого бюджету. 

 

По програмі «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» 
планується корегування показників. 

У зв'язку із введенням карантину, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», внаслідок зменшення планової чисельності дітей, 

які мали бути оздоровлені у 2020 році, виникла потреба у зменшенні 

асигнувань по КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)» за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 49,0 тис. грн. 

Поряд з цим, у зв’язку з уточненням інформації щодо перевезення дітей до 

закладів відпочинку (путівки надаються за рахунок бюджету області) виникла 

необхідність у збільшенні асигнувань по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 49,0 тис. гривень. 

 

 
Директор департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради      С.Ю. Романчук 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                    ПРОЄКТ 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до Програм «Освіта на 2019-2021 роки», «Професійна 
(професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки», «Оздоровлення та відпочинок 
на 2019 - 2021 роки», затверджених рішенням Запорізької міської ради від 
19.12.2018 № 41 «Про затвердження програм по освітній галузі» (зі змінами) 

 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

охорону дитинства», Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до програм «Освіта на 2019-2021 роки», «Професійна 

(професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки», «Оздоровлення та відпочинок 

на 2019 - 2021 роки», затверджених рішенням Запорізької міської ради від 

19.12.2018 № 41 «Про затвердження програм по освітній галузі» (зі змінами) та 

викласти в новій редакції програми: 

1.1. «Освіта на 2019-2021 роки» (додається). 

1.2. «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019-2021 роки» 

(додається). 

1.3. «Оздоровлення та відпочинок на 2019 - 2021 роки» (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. та голову 

постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді 

та туризму Зайцева В.О. 

 
 

Міський голова        В.В. Буряк 

 

 
Рішення підготовлено 
департаментом освіти і  
науки міської ради 

 

 
Директор департаменту освіти і науки  
Запорізької міської ради      С.Ю. Романчук 

 



тис.грн

№ 

з/п
Найменування заходу КПКВК/КЕКВ

Заплановано 

на  2020 рік
Пропозиції 

в т.ч. по 

програмі

в т.ч. по 

субвенції

в т.ч. по 

місцевому 

бюджету

План з 

урахуванням 

змін

Примітка

1 Продукти харчування 0611010/2230 55526,345 -900,000 -900,000 -900,000 54626,345

У зв'язку із карантином зменшуються асигнування по КПКВК 0611010 - 900,0 тис. грн; кошти у сумі 900,0 тис. грн пропонуємо 

перерозподілити на виплату заробітної плати педагогічним працівникам по КПКВК 0611010 на КЕКВ 2111 -737,705 тис. грн та КЕКВ 2120 - 

162,295 тис. гривень

2
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
0610160/3110 0,000 12,370 12,370 12,370 12,370

Відповідно до укладених договорів, по КПКВК 0610160 по КЕКВ 2210 виник залишок коштів у сумі 12,37 тис. грн, які департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради пропонує перерозподілити на КЕКВ 3110 для придбання кондиціонеру для серверної кімнати

3

Капітальний ремонт приміщень будівлі 

Запорізької загальноосвітньої школи № 53 

I─II ступенів, за адресою м. Запоріжжя,  вул. 

Шевченка,123. Коригування

0617366/3132 20935,84 -6978,613 -6978,613 -6978,613 13957,227

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 697 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада 2015 р. № 1068» та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 25.08.2020 р. № 195 «Про 

внесення змін до наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року №128» департамент освіти і науки Запорізької міської ради просить по об 'єкту 

зменшити видатки на суму 6 978,613 тис. грн за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів 

в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

4

Реконструкція  колегіуму " Мала гуманітарна 

академія" ( благоустрій території, заміна 

конструкцій даху) по вул. Героїв 93-ї бригади, 

13 в м. Запоріжжя. Коригування

0617366/3142 18 845,134 -9 076,107 -9 076,107 -7 563,422 -1 512,685 9769,027

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 697 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада 2015 р. № 1068», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 25.08.2020 р. № 195 «Про внесення 

змін до наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року №128» департамент освіти і науки Запорізької міської ради просить по об'єкту зменшити 

видатки на суму 7 563,422 тис. грн за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та співфінансування з місцевого бюджету на суму 1 512,685 тис. грн. Які 

пропонується перерозподілити на об'єкт "Капітальний ремонт будівлі Запорізької гімназії №46 Запорізької міської ради Запорізької області, 

розташованої за адресою: вул. Павлокічкаська, 29 м. Запоріжжя" на КЕКВ 3132 у сумі 1000,0 тис. грн та об'єкт "Реконструкція будівлі 

Міського Палацу дитячої та юнацької творчості  за адресою: пл.Леніна,1 в м. Запоріжжя" за КЕКВ 3142 - 512,685 тис. гривень

5

Реконструкція будівлі Міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості  за адресою: 

пл.Леніна,1 в м. Запоріжжя

0617366/3142 6 052,373 7 246,033 7 246,033 -5 000,000 12 246,033 13298,406

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 697 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 листопада 2015 р. № 1068» та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 25.08.2020 р. № 195 «Про 

внесення змін до наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року №128» департамент освіти і науки Запорізької міської ради просить по об'єкту 

зменшити видатки на суму 5 000,000 тис. грн за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів 

в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Відповідно до статті 3 угоди про передачу коштів позики між 

Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Запорізькою міською радою та департаментом 

освіти і науки Запорізької міської ради від 27 грудня 2019 року № 13010-05/282, для забезпечення наявності коштів у тій частині, що не 

покривається Частиною коштів Позики департамент освіти і науки Запорізької міської ради просить передбачити у бюджеті розвитку міста 

Запоріжжя кошти співфінансування у розмірі 12 246,033 тис. грн. Пропонується збільшення частини видатків у сумі 686,648 тис. грн, а саме:  

за рахунок зменшення видатків по об'єкту "Реконструкція  колегіуму " Мала гуманітарна академія" ( благоустрій території, заміна 

конструкцій даху) по вул. Героїв 93-ї бригади, 13 в м. Запоріжжя. Коригування" - 512,685 тис. грн, та по об'єкту "Реконструкція ЗНВК №13 з 

будівництвом будівлі під дошкільний навчальний заклад по вул. Селищній, 50, в м. Запоріжжя" - 173,963 тис. гривень.

6

Реконструкція ЗНВК №13 з будівництвом 

будівлі під дошкільний навчальний заклад по 

вул. Селищній, 50, в м. Запоріжжя

0617366/3142 2493,581 -2493,581 -2493,581 -2077,984 -415,597 0,000

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 697 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів

України від 25 листопада 2015 р. № 1068» та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 25.08.2020 р. № 195 «Про

внесення змін до наказу Мінрегіону від 07 червня 2019 року №128» департамент освіти і науки Запорізької міської ради просить по об' єкту 

зменшити видатки на суму 2 077, 984 тис. грн за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів

в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та співфінансування з місцевого бюджету на суму 415,597 тис. грн, які

пропонується перерозподілити на об'єкт "Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості за адресою: пл.Леніна,1 в

м. Запоріжжя" на КЕКВ 3210 - 241,634 тис. грн, КЕКВ 3142 - 173,963 тис. гривень.

7

Реконструкція будівлі Міського Палацу 

дитячої та юнацької творчості  за адресою: 

пл.Леніна,1 в м. Запоріжжя

0617366/3210 0,000 241,634 241,634 241,634 241,634

Пропонуємо співфінансування з місцевого бюджету у сумі 241,634 тис. грн перерозподілити на об'єкт «Реконструкція будівлі Міського

Палацу дитячої та юнацької творчості за адресою: пл.Леніна,1 в м. Запоріжжя (коригування)» за КПКВК 0617321 по КЕКВ 3210 для сплати

наданих послуг утримання служби замовника за рахунок зменшення співфінансування по об'єкту "Реконструкція ЗНВК №13 з

будівництвом будівлі під дошкільний навчальний заклад по вул. Селищній, 50, в м. Запоріжжя"

8

Капітальний ремонт будівлі Запорізької 

гімназії №46 Запорізької міської ради 

Запорізької області, розташованої за адресою: 

вул. Павлокічкаська, 29 м. Запоріжжя

0617321/3132 490,707 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1490,707

Для початку першочергових робіт необхідно виконати ремонт фасадів з посиленням стін для чого необхідно виділити додаткові 

асигнування у сумі 1000,000 тис. грн для проведення капітального ремонту. Пропонується збільшити видатки за рахунок зменшення 

фінансування з місцевого бюджету по об'єкту "Реконструкція  колегіуму " Мала гуманітарна академія" ( благоустрій території, заміна 

конструкцій даху) по вул. Героїв 93-ї бригади, 13 в м. Запоріжжя. Коригування" у сумі 1000,0 тис. гривень.

9

Термомодернізація будівлі Запорізького  

багатопрофільного ліцею №62 по вул. 

Незалежної України, 9

0617321/3132 686,944 -686,944 -686,944 -572,453 -114,491 0,000

10

Термомодернізація будівлі Запорізької 

загальноосвітньої  школи I─III ступенів № 86 

по вул. Дегтярьова,  5-Б

0617321/3132 0,000 686,944 686,944 572,453 114,491 686,944

11 Термомодернізація будівлі ДНЗ № 22 по вул. 

Софіївська, 220-б
0617321/3132 457,654 -457,654 -457,654 -381,378 -76,276 0,000

12
Термомодернізація будівлі ДНЗ № 253 

«Малятко» по вул. Автобусна, 11
0617321/3132 0,000 457,654 457,654 381,378 76,276 457,654

Департамент освіти і науки ЗМР надає пропозиції на сесію          вересня                                2020 року  

ПРОГРАМА "ОСВІТА"

Відповідно до проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" враховуючи вимоги Європейського інвестиційного банка, 

щодо цілісності будівель, внесено зміни до переліку першочергових об'єктів, шляхом заміни об'єкта, який має пошкодження цоколю, як 

наслідок перерозподілено кошти у межах річних асигнувань у сумі 686,944 тис.грн (кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в 

рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури України - 572,453 тис. грн, співфінансування з місцевого бюджету - 

114,491тис.грн).

Відповідно до проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" враховуючи вимоги Європейського інвестиційного банка, 

щодо цілісності будівель, внесено зміни до переліку першочергових об'єктів, шляхом заміни об'єкта, який має наявні тріщини, частково 

відсутні або потребують заміни водостічні труби, як наслідок перерозподілено кошти у межах річних асигнувань у сумі 457,654 тис. грн 

(кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках програми розвитку муніципальної інфраструктури України - 381,378 тис. 

грн, співфінансування з місцевого бюджету - 76,276 тис. грн).



№ 

з/п
Найменування заходу КПКВК/КЕКВ

Заплановано 

на  2020 рік
Пропозиції 
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програмі

в т.ч. по 

субвенції

в т.ч. по 

місцевому 

бюджету

План з 

урахуванням 

змін

Примітка

13
Капітальний ремонт огорожі Запорізького 

навчально-виховного комплексу № 41 

Запорізької міської ради, вулиця Миру, 6.

0617321/3132 0,000 1806,260 1806,260 1806,260 1806,260

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 року № 1134-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 891» збільшуються видатки з метою проведення капітального ремонту  огорожі Запорізького 

навчально-виховного комплексу № 41 Запорізької міської ради, вулиця Миру, 6 на загальну суму 1806,260 тис. грн

Всього по програмі "Освіта" 105488,578 -9142,004 -9142,004 -19813,759 10671,755 96346,574

14 0,000
Зміни до тексту програми відповідно до Закону України від 13.05.1999 № 013/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту», зі 

змінами

15 0611110/3110 0,000 1 168,005 1 168,005 1 168,005 1168,005

16 0611110/2210 0,000 25,095 25,095 25,095 25,095

17

Придбання обладнання, матеріалів та 

устаткування закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти, на базі яких 

будуть створені навчально-практичні  центри 

сучасної професійної (професійно-технічної) 

освіти (співфінансування)

0611110/2210 278,103 175,000 175,000 175,000 453,103

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 року № 1055-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році» 

затверджено субвенцію у загальній сумі 1193,1 тис. гривень. Згідно з наказом МОН України № 784 від 10.06.2020 необхідно співфінансування 

у загальній сумі 545,0 тис. грн, з яких виділено за рахунок інших джерел кошти у сумі 370 тис. грн, залишок коштів у сумі 175,0 тис. грн 

пропонуємо виділити з місцевого бюджету.

Всього по програмі "Професійна (професійно-

технічна) освіта"
278,103 1368,100 1368,100 1193,100 175,000 1646,203

18

Направлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки до позаміських 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
0613140/2730 4762,800 -49,000 -49,000 -49,000 4713,800

19
Організація підвозу дітей до таборів 

оздоровлення та відпочинку
0613140/2240 261,184 49,000 49,000 49,000 310,184

Всього по програмі "Оздоровлення та 

відпочинок"
5023,984 0,000 0,000 0,000 0,000 5023,984

Разом 110790,665 -7773,904 -7773,904 -18620,659 10846,755 103016,761

ПРОГРАМА "ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА"

ПРОГРАМА "ОЗДОР0ВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК"

Директор департаменту освіти і науки                 

Запорізької міської ради

Внаслідок зменшення планової чисельності дітей, які мали бути оздоровлені у 2020 році виникла потреба у зменшенні асигнувань  по 

КПКВК 0613140 за КЕКВ 2730 на суму 49,0 тис. грн, поряд з цим, у зв’язку з уточненням інформації щодо перевезення дітей до закладів 

відпочинку виникла необхідність у збільшенні асигнувань на перевезення дітей по КЕКВ 2240 на суму 49,0 тис. гривень. 

С.Ю. Романчук

Придбання обладнання, матеріалів та 

устаткування закладами професійної 

(професійно-технічної) освіти, на базі яких 

будуть створені навчально-практичні  центри 

сучасної професійної (професійно-технічної) 

освіти (субвенція)

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 року № 1055-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році» 

затверджено субвенцію у загальній сумі 1193,1 тис. гривень. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради просить збільшити 

видатки по КПКВК 0611110 на загальну суму 1193,1 тис. грн, в тому числі по КЕКВ 3110– 1168,005 тис. грн, по КЕКВ 2210  –  25,095 тис. грн 

з метою придбання обладнання для державного навчального закладу «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» з 

підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Машиніст крана металургійного виробництва», «Слюсар-ремонтник».



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

___________№ ______ 

 

 

 

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 39 груп, забезпечено місцями понад 650 дітей. Спостерігається 

позитивна динаміка щодо збільшення кількості комунальних закладів 

дошкільної освіти та місць у них. Черга суттєво зменшились з 1569 до 61 особи. 

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 та апарату управління департаменту, необхідність 

оновлення обладнання. Шляхи та способи їх вирішення: 

придбання сучасного обладнання для оновлення матеріально-технічної 

бази закладів дошкільної загальної середньої, позашкільної освіти та 

департаменту освіти і науки міської ради. 

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 23 580,162 1 193,141 7 732,759 14 654,262 

2.Проведення реконструкції будівель 

закладів закладів загальної середньої 

освіти (надзвичайна кредитна програма) 
22 554,122 5 488,930 9 769,027 7 296,165 

3.Проведення реконструкції  будівель 

закладів загальної середньої освіти 
6 121,855 1 001,309 3 812,143 1 308,403 

4.Проведення реконструкції  будівель 

закладів позашкільної освіти (надзвичайна 

кредитна програма) 
15 628,966 1 000,000 13 298,406 1 330,560 

5.Проведення реконструкції  будівель 

закладів позашкільної освіти 3 038,114 1 326,100 241,634 1 470,380 
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6.Проведення будівництва будівель 

закладів загальної середньої освіти 
96 988,409 109,733 0,000 96 878,676 

7.Проведення будівництва закладів 

позашкільної освіти 
54,661 25,920 0,000 28,741 

Разом за завданням 1 167 966,289 10 145,133 34 853,969 122 967,187 

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 
22 719,754 8 886,200 1 127,441 12 706,113 

2.Проведення капітальних ремонтів в 

закладах загальної середньої освіти 
50 360,037 17 519,917 11 388,212 21 451,908 

3.Проведення капітальних ремонтів 

закладів позашкільної освіти 
932,617 0,000 932,617 0,000 

4.Проведення капітальних ремонтів 

інклюзивно-ресурсних центрів 
8 980,892 3 876,066 625,771 4 479,055 

5.Проведення капітальних ремонтів 

закладів освіти (надзвичайна кредитна 

програма) 
38 764,213 10 644,217 13 957,227 14 162,769 

Разом за завданням 2 121 757,513 40 926,400 28 031,268 52 799,845 

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 

 

3 622,024 1 497,040 400,876 1 724,108 

Разом за завданням 3 3 622,024 1 497,040 400,876 1 724,108 

Завдання 4       

Оновлення 1.Придбання обладнання і предметів Департамент освіти Бюджет 5 899,233 2 566,779 24,999 3 307,455 
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матеріально-

технічної бази 

закладів освіти 

довгострокового користування для 

закладів дошкільної освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

міста 

2.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів загальної середньої освіти 
25 826,626 10 960,072 1 926,127 12 940,427 

3.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів позашкільної освіти 
1 089,014 162,353 40,400 886,261 

4.Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для інших 

закладів освіти 
4 538,118 2 149,763 0,000 2 388,355 

5. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

інклюзивно-ресурсних центрів 
1 262,672 572,967 46,900 642,805 

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  

24 742,724 9 649,410 4 394,048 10 699,266 

7. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

організації освітнього простору «Нова 

українська школа» 

13 030,278 4 078,368 4 428,006 4 523,904 

8. Придбання обладнання  і предметів 

довгострокового користування для 

реалізації заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти 

13 711,853 6 502,206 0,000 7 209,647 

Разом за завданням 4 90 100,518 36 641,918 10 860,480 42 598,120 
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Завдання 5     

Стимулювання 

професійної 

майстерності 

працівників  

навчальних 

закладів міста 

1.Забезпечення виплат щомісячних міських 

премій педагогічним працівникам ЗДО зі 

стажем роботи до 3-х років 

Департамент освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 910,514 322,080 231,312 357,122 

2.Забезпечення виплат щомісячних міських 

премій педагогічним працівникам ЗЗСО зі 

стажем роботи до 3-х років 
2 054,130 714,432 547,536 792,162 

3. Забезпечення виплат щомісячних 

міських премій педагогічним працівникам 

закладів позашкільної освіти зі стажем 

роботи до 3-х років 

112,478 38,064 32,208 42,206 

Разом за завданням 5 3 077,122 1 074,576 811,056 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 
79,648 25,620 25,620 28,408 

2. Виплати премій міського голови кращим 

працівникам закладів загальної середньої 

освіти 

857,291 273,280 276,940 307,071 

3. Виплати премій міського голови кращим 

працівникам вечірніх навчальних закладів 
3,660 3,660 0,000 0,000 

4. Виплати премій міського голови кращим 

працівникам закладів позашкільної освіти  121,367 39,040 39,040 43,287 

Разом за завданням 6 1 061,966 341,600 341,600 378,766 

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 35 434.633 12 087,368 9 944,791 13 402,474 

2.Проведення поточних ремонтів 

приміщень та благоустрій території  

закладів загальної середньої освіти 

64 126,577 23 881,142 13 766,025 26 479,410 

3.Проведення поточних ремонтів 3 949,339 1 597,752 580,000 1 771,587 
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приміщень та благоустрій території 

закладів позашкільної освіти 

4.Провести поточний ремонт інших 

об’єктів 
1 678,951 653,903 300,000 725,048 

Разом за завданням 7 105 189,500 38 220,165 24 590,816 42 378,519 

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 202 912,755 70 299,508 54 626,345 77 986,902 

2.Забезпечення харчуванням вихованців 

закладів загальної середньої освіти 
29 389,214 9 879,637 8 555,035 10 954,542 

3.Забезпечення харчуванням учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти 

пільгових категорії  
24 586,290 8 110,690 7 482,467 8 993,133 

4.Забезпечення харчуванням учнів 5 -11 

класів закладів загальної середньої освіти 

та пільгових категорії 
27 833,820 8 796,611 9 283,527 9 753,682 

5.Проведення санітарно-епідеміологічних 

експертиз продуктів харчування учнів 

закладів дошкільної, загальної середньої 

освіти та вихованців загальноосвітніх 

навчально-виховних комплексів 

373,836 141,709 75,000 157,127 

6. Забезпечення харчуванням учнів ЗНВК 

санаторного типу «Злагода» 
4 233,969 1 322,311 1 445,480 1 466,178 

Разом за завданням 8 289 329,884 98 550,466 81 467,854 109 311,564 

Завдання 9 

Організація та 

проведення 

змістовного 

дозвілля 

школярів, 

попередження 

Проведення масових заходів з учнями та 

педагогічним загалом 

Департамент освіти 

і науки міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 

1 135,536 360,915 374,439 400,182 



 

6 

правопорушень 

серед них, 

стимулювання 

педагогічних 

працівників 

Разом за завданням 9 1 135,536 360,915 374,439 400,182 

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 
447,762 139,110 152,189 156,463 

2.Оплата за технічну підтримку та 

обслуговування комп’ютерної програми 

«КУРС: Дошкілля» в закладах дошкільної 

освіти міста 

121,087 36,100 44,959 40,028 

3.Оплата за технічну підтримку та 

обслуговування комп’ютерної програми 

«КУРС: Школа» в вечірніх навчальних 

закладах міста 

2,000 2,000 0,000 0,000 

Разом за завданням 10 570,849 177,210 197,148 565,999 

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 2 164,559 789,216 420,000 955,343 

2.Кронування та виконання робіт по 

знесенню аварійних та сухостійних дерев 

в закладах загальної середньої освіти 
2 404,117 864,063 500,000 1 040,054 

3.Кронування та виконання робіт по 

знесенню аварійних та сухостійних дерев 

в закладах позашкільної освіти 
132,309 50,400 26,026 55,883 

4.Кронування та виконання робіт по 

знесенню аварійних та сухостійних дерев 
74,564 22,558 16,524 35,482 
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в інших закладах освіти 

Разом за завданням 11 4 775,549 1 726,237 962,550 2 086,762 

Завдання 12     

Проекти 

Громадського 

бюджету 

м. Запоріжжя 

Проекти-переможці за кошти 

Громадського бюджету 

Департамент освіти 

і науки міської 

ради 

Бюджет 

міста 
13 807,063 4 692,378 3 911,776 5 202,909 

Разом за завданням 12 13 807,063 4 692,378 3 911,776 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 

20 325,587 9 238,903 11 086,684 0,000 

Разом за завданням 13 20 325,587 9 238,903 11 086,684 0,000 

Завдання 14     

Виконання 

доручень 

депутатів 

обласної ради 

1.Доручення депутатів обласної ради Департамент освіти 

і науки міської ради 

Бюджет 

області 
6 082,498 3 491,898 2 590,600 0,000 

Разом за завданням 14 6 082,498 3 491,898 2 590,600 0,000 

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 

2 481,552 0,000 774,00 1 707,552 

Разом за завданням 15 2481,552 0,000 774,00 1 707,552 

Завдання 16     

Технічне 

вдосконалення 

комплексних 

спортивних 

майданчиків в 

освітній галузі 

1. Проведення реконструкції  спортивного 

майданчику з трибуною Запорізької 

гімназії №8 Запорізької міської ради 

Запорізької області по вул. Європейська, 

14-а м. Запоріжжя 

Департамент 

фінансової та 

бюджетної політики 

міської ради 

Бюджет 

міста 

2 826,350 0,000 2 277,026 549,324 

Разом за завданням 16 2 826,350 0,000 2 277,026 549,324 

Завдання 17     

Придбання 

обладнання і 

предметів 

довгострокового 

користування 

департаменту 

освіти і науки 

міської ради 

Придбання обладнання і предметів для 

оновлення матеріально-технічної бази 

Департамент освіти 

і науки міської 

ради 

Бюджет 

міста 
12,370 0,000 12,370 0,000 
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Разом за завданням 17 12,370 0,000 12,370 0,000 

Разом за програмою 834 122,170 247 084,839 203 544,512 383 492,819 

 

 

 

 

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 834 122,170 247 084,839 203 544,512 383 492,819 

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) 

95 103,021 61 907,273 33 195,748 0,000 

Обласний бюджет (інша субвенція) 6 082,498 3 491,898 2 590,600 0,000 

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», 

департамент 

фінансів Запорізької 

обласної державної 

адміністрації 

12 

 

 

2 

 

 

 

9 

 

 

1 

 

Кількість закладів середньої освіти, які 

підлягають реконструкції 

 

 

26 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

2 

 

Кількість закладів позашкільної освіти, 

які підлягають реконструкції 
 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Кількість закладів середньої освіти, які 

підлягають будівництву 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

Кількість закладів позашкільної освіти, 

які підлягають будівництву 

 

2 
 

1 

 

0 

 

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 

7 3 3 1 

Кількість відремонтованих закладів 

загальної середньої освіти  

Од.  

34 19 14 1 

Кількість відремонтованих закладів 

позашкільної освіти 

Од. 
1 0 1 0 

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 

251 108 35 108 

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 

239 123 1 115 

Кількість одиниць обладнання предметів 

довгострокового користування 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Од. 

715 425 29 261 

Кількість одиниць обладнання предметів 

довгострокового користування для інших 

закладів освіти 

Од. 

70 21 2 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 

Од. 

2223 1201 436 586 
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середньої освіти 

Кількість одиниць обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

організації освітнього простору «Нова 

українська школа» 

Од. 

766 272 222 272 

Кількість одиниць обладнання  і 

предметів довгострокового користування 

для реалізації заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти 

 

867 434 0 433 

Кількість одиниць обладнання предметів 

довгострокового користування для 

інклюзивно-ресурсних центрів 

Од. 

86 37 3 46 

Стимулювання професійної 

майстерності працівників  

навчальних закладів міста 

Кількість педпрацівників в ЗДО Особи Департамент освіти і 

науки міської ради,  

територіальні відділи 

освіти  

299 110 79 110 

Кількість педпрацівників в ЗЗСО Особи 675 244 187 244 

Кількість педпрацівників в закладах 

позашкільної освіти 

Особи 
37 13 11 13 

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 152 50 51 51 

Кількість педпрацівників вечірніх 

навчальних закладів 
Особи 1 1 0 0 

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 

241 92 75 74 

Кількість відремонтованих 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Од.  
269 109 82 78 

Кількість відремонтованих закладів 

позашкільної освіти 

Од.  
33 13 7 13 

Кількість відремонтованих інших закладів 

освіти 

Од. 
20 9 5 6 
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Організація харчування 

дітей у навчальних закладах 

міста 

Кількість дітей в закладах дошкільної 

освіти, 

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 

 

Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні  

відділи освіти 

65051 22015 21021 22015 

 

Особи 6205 1984 2301 1984 

Особи 
8871 2930 3011 2930 

 

Особи 

 
6340 2150 2040 2150 

 

Особи 
420 145 130 145 

 

Особи 2634 1159 316 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 

 
13773 4266 5241 4266 

Особи 

 
13494 4173 5148 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 
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Організація та проведення 

змістовного 

дозвілля школярів, 

попередження 

правопорушень серед них 

Кількість заходів  Од. Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні  

відділи освіти 
93 31 31 31 

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 

118 117 119 119 

Кількість вечірніх навчальних закладів 

 

 

Од. 

2 2 0 0 

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 

2598 402 357 1839 

Кількість кронованих та виконаних робіт 

по знесенню аварійних та сухостійних 

дерев в закладах загальної середньої 

освіти 

3049 440 441 2168 

Кількість кронованих та виконаних робіт 

по знесенню аварійних та сухостійних 

дерев в закладах позашкільної освіти 
148 26 21 101 

Кількість кронованих та виконаних робіт 

по знесенню аварійних та сухостійних 

дерев в інших закладах освіти 
93 12 13 68 

Проекти Громадського 

бюджету м. Запоріжжя 

Кількість проектів-переможців за кошти 

Громадського бюджету 

 

Од Департамент освіти і 

науки міської ради 30 12 7 11 

Виконання заходів 

термомодернізації об'єктів, 

які будуть реалізовуватися в 

Кількість об'єктів термомодернізації, які 

будуть реалізовуватися в рамках проекту 

«Комплексний проект з термомодернізації 

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради 20 10 10 0 
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рамках проекту 

«Комплексний проект з 

термомодернізації 

бюджетних будівель м. 

Запоріжжя» 

бюджетних будівель м. Запоріжжя» 

Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Кількість закладів, які охоплені заходами 

депутатів 

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради 
117 71 46 0 

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 

17 0 4 9 

Технічне вдосконалення 

комплексних спортивних 

майданчиків в освітній 

галузі 

Кількість об’єктів реконструкції  

спортивних майданчиків 

Од. Департамент 

фінансової та 

бюджетної політики 

міської ради 

2 0 1 1 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

департаменту освіти і 

науки міської ради 

Кількість одиниць обладнання Од. Департамент освіти і 

науки міської ради 

1 0 1 0 

 

 

Секретар міської ради               Р.О.Пидорич



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

________№ ______  

 

 

 

Програма «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 - 2021 роки»  

 

Мета програми 

 
Метою програми «Професійної (професійно-технічної) освіти на 2019 -

2021 роки» є цільова підтримка здобуття професійної (професійно-технічної) 
освіти та соціальний захист учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти (в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування), 
підвищення рівня соціальної адаптації випускників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти у суспільстві.  

 

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

 

В даний час в місті розташовано та функціонує 11 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, з них - 6 третього рівня атестації, 5 – другого.  

Частина учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – це 

діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, які потребують відповідної фінансової допомоги та підтримки. 

Відповідно до Законів України «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та інших 

законодавчих актів та нормативних документів, що регулюють правовідносини 

з надання соціальної допомоги: 

1.Учні денної форми навчання в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти мають право на призначення і виплату стипендії.  

2.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа, діти з інвалідністю/особи з інвалідністю, діти із числа внутрішньо 

переміщених осіб та діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», 

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 організації харчування учнів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти міста. Шляхи і способи вирішення: 



 

 

 забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей з інвалідністю/осіб з 

інвалідністю, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які 

отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

Проблема матеріального забезпечення учнів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. 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. 

 

Завдання і заходи 

 

Організація харчування учнів у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю, дітей із 

числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» відповідно до діючого законодавства і норм.  

Матеріальне забезпечення учнів у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти: 

 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. 

Забезпечення реалізації проекту Громадського бюджету м. Запоріжжя. 

 

Обсяги та джерела фінансування  

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок 

коштів бюджету міста. Витрати на заходи, які передбачені Програмою більш 

детальніше зазначені в Додатку 2. 

 

Очікувані результати, ефективність програми 

 

1. Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю, дітей із 



 

 

числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» відповідно до норм. 

2. Призначення і виплата учням академічної стипендії за результатами у 

навчанні та виявленою при цьому успішністю; призначення і виплата 

соціальної стипендії дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, а також дітям із числа інвалідів з вадами слуху та зору (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 в Додатку 3. 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

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. Реалізацію заходів 

програми здійснюють заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 

розташовані в місті. 

 

 

Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 



 

 

               Додаток 1 

               до Програми «Професійна 

               (професійно-технічна) освіта  

на 2019 - 2021 роки»  

 

 

Завдання і заходи  

з виконання програми «Професійна (професійно-технічна освіта) на 2019 - 2021 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів,  
виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Обсяги фінансових ресурсів, тис.грн. 

Всього 

за роками 

2019 20201 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 1  

Організація 

харчування 

учнів у закладах 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

Забезпечення харчуванням учнів у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти  

з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа,  

дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю, дітей із 

числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну  соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

заклади 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти, які 

розташовані у 

місті 

Бюджет міста 
25 129,394 7 898,191 8 473,689 8 757,514 

Разом за завданням 1 
25 129,394 7 898,191 8 473,689 8 757,514 



 

 

Завдання 2     

Матеріальне 

забезпечення 

учнів у закладах 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

1. Призначення і виплата стипендій Департамент 

освіти і науки 

міської 

ради,заклади 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

які розташовані у 

місті 

Бюджет міста 

94 077,720 30 077,015 31 229,020 32 771,685 

2. Проведення виплат дітям сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування: 

 одноразової грошової допомоги при 

працевлаштуванні; 

 щорічної допомоги для придбання 

навчальної літератури; 

 щорічної матеріальної допомоги 

5 355,982 1 539,088 1 727,806 2 089,088 

3. Забезпечення оздоровлення 130,140 36,750 56,640 36,750 

Разом за завданням 2 
99 563,842 31 652,853 33 013,466 34 897,523 

Завдання 3     

Проекти 

Громадського 

бюджету 

м. Запоріжжя 

1. Проекти-переможці за кошти 

Громадського бюджету 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

заклади 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

які розташовані у 

місті 

Бюджет міста 261,413 261,413 0 0 

Разом за завданням 3 261,413 261,413 0 0 

Завдання 4     



 

 

Виконання 

доручень 

депутатів 

обласної ради 

1. Доручення депутатів обласної ради 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

заклади 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

які розташовані у 

місті 

Бюджет області 
100,000 100,000 0 0 

Разом за завданням 4 
100,000 100,000 0 0 

Завдання 5 
    

Підтримка осіб 

з особливими 

освітніми 

потребами у 

закладах 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

1. Придбання засобів корекції 

психофізичного розвитку, що дають 

змогу опанувати навчальну 

програму для осіб з особливими 

освітніми потребами 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

заклади 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

які розташовані у 

місті 

Державний 

бюджет 

(субвенція з 

державного 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами) 

895,206 895,206 0,000 0,000 

Разом за завданням 5 
895,206 895,206 0,000 0,000 

Завдання 6 
    



 

 

Створення 

навчально-

практичних 

центрів 

сучасної 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

1. Придбання обладнання, матеріалів та 

устаткування для створення навчально-

практичних центрів на базі закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

заклади 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти, 

які розташовані у 

місті 

Державний 

бюджет 

(субвенція на 

створення 

навчально-

практичних 

центрів 

сучасної 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

2089,100 896,000 1193,100 0,000 

  Бюджет міста 
175,000 0,000 175,000 0,000 

Разом за завданням 6 
2264,100 896,000 1368,100 0,000 

Разом за програмою 
128 213,955 41 703,663 42 855,255 43 655,037 

 

 

Секретар міської ради               Р.О. Пидорич 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

               до Програми «Професійна 

               (професійно-технічна) освіта  

на 2019 - 2021 роки»  

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

Програма «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 - 2021 роки» 

(найменування міської цільової програми) 

 

 
Обсяг 

фінансування, 
всього, тис.грн. 

За роками виконання 

2019 20201 2021 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста, всього 
128 213,955 41 703,663 42 855,255 43 655,037 

в тому числі 
    

Державний бюджет (субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами,  субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-

практичних центрів сучасної професійної (професійно-

технічної) освіти 

1 791,206 1 791,206 1193,100 0,000 

Обласний бюджет (інша субвенція) 
100,000 100,000 0 0 

Інші джерела 
- - - - 

 

Секретар міської ради               Р.О. Пидорич 



 

 

Додаток 3 

               до Програми «Професійна 

               (професійно-технічна) освіта  

на 2019 - 2021 роки» 

 

 

Очікувані результати 

виконання програма «Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 - 2021 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування завдання 

Найменування 

 показників виконання 

завдання 

Одини

ця 

виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

2019 2020 2021 

Організація харчування учнів у 

закладах професійної 

(професійно-технічних) освіти 

Середньорічна 

кількість учнів, які 

харчуються 

Ос. 

Департамент освіти і науки 

міської ради заклади 

професійної (професійно-

технічної) освіти, які 

розташовані у місті 

293 293 316 293 

Матеріальне забезпечення учнів 

у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Середньорічна 

кількість стипендіатів 
Ос. 

Департамент освіти і науки 

міської ради заклади 

професійної (професійно-

технічної) освіти, які 

розташовані у місті 

4 729 4 698 4 745 4 745 

Середньорічна 

кількість виплат 
Од. 

623 659 605 606 

Проекти Громадського 

бюджету м. Запоріжжя 

Кількість проектів-

переможців за кошти 

Громадського бюджету 
Од. 

Департамент освіти і науки 

міської ради заклади 

професійної (професійно-

технічної) освіти, які 

розташовані у місті 

1 1 0 0 



 

 

Виконання доручень депутатів 

обласної ради 

Кількість закладів, які 

охоплені заходами 

депутатів 
Од. 

Департамент освіти і науки 

міської ради заклади 

професійної (професійно-

технічної) освіти, які 

розташовані у місті 

2 2 0 0 

Підтримка осіб з особливими 

освітніми потребами у закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Середньорічна 

кількість  

засобів корекції 

психофізичного 

розвитку, що дають 

змогу опанувати 

навчальну програму 

для осіб з особливими 

освітніми потребами 

Од. 

Департамент освіти і науки 

міської ради заклади 

професійної (професійно-

технічної) освіти, які 

розташовані у місті 

61 61 0 0 

Створення навчально-

практичних центрів сучасної 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

 

Середньорічна 

кількість обладнання Од. 

Департамент освіти і науки 

міської ради заклади 

професійної (професійно-

технічної) освіти, які 

розташовані у місті 

1 749 1 232 517 0 

 

 

Секретар міської ради               Р.О.Пидорич 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

________№ ______  

 

 

 

Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» 

 

 

Мета програми 

 
 

Метою програми  «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» є 
організація змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення дітей.  

 

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

 

Враховуючи запити батьківської громадськості та той факт, що у період 

літніх канікул зростає ризик дитячої бездоглядності, що є потенційною 

загрозою до зростання правопорушень серед неповнолітніх, виникає потреба 

щодо створення на базі закладів освіти міста умов для змістовного дозвілля 

дітей та отримання ними комплексу заходів соціального, виховного, медичного, 

гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на відновлення фізичних та 

психічних функцій дитячого організму.  

Загальна кількість дітей м. Запоріжжя, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, та мають право на оздоровлення та відпочинок, 

складає 16494 дитини, з них 3885 дітей, які перебувають на диспансерному 

обліку. Порівняно з загальною кількістю дітей пільгових категорій відсоток 

дітей, які перебувають на диспансерному обліку та мають право на 

оздоровлення та відпочинок, залишається досить високим і складає 23,6%. 

За підсумками оздоровчої кампанії 2019 року було оздоровлено 210 дітей, 

які перебувають на диспансерному обліку, що склало 5,4% від загальної 

кількості дітей, які перебувають на диспансерному обліку (3885 дітей 

шкільного віку).  

З метою вирішення зазначеної проблеми необхідно забезпечити 

функціонування пришкільних таборів денного перебування (на базі закладів 

загальної середньої освіти міста), направлення дітей до спортивно-оздоровчих 

(або профільних) таборів та позаміських дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку.  

Насамперед, необхідно в літній період забезпечити відпочинок та 

оздоровлення дітей віком від 7 до 18 років, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки а саме: 

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 



 
 

  

- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

- дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщених осіб; 

- дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення; 

- рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній 

сім’ї; 

- дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

- дітей з інвалідністю; 

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

- дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; 

- дітей з багатодітних сімей; 

- дітей із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або 

під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які 

загинули під час виконання службових обов’язків; 

- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи; 

- дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 

- талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, 

змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських 

організацій; 

- дітей – учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд, 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

- дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери 

села. 



 
 

  

Нормативно-правовою базою для організації відпочинку та оздоровлення 

дітей є: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України  

«Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  Закон  України  «Про освіту»,  Закон  

України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про охорону 

дитинства». 

 

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 
 

Очікувані результати, ефективність програми,  розрахункові показники   

визначені у Додатку 3 
 

Координація та контроль  за ходом виконання програм 
 

Департамент освіти і науки міської ради забезпечує 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 «Оздоровлення та відпочинок  

             на 2019-2021 роки» 

 

 

Завдання і заходи  

з виконання  програми «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки»                              
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування завдання Найменування заходу 

Головний 
розпорядник 
бюджетних 

коштів, 
виконавці 

Джерела 
фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. 

Всього 

за роками 

20191 20201 20211 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 1  

Створення умов для 

організації змістовного 

дозвілля та оздоровлення 

школярів 

1. Забезпечення функціонування 

пришкільних таборів денного 

перебування 

Департамент 

освіти і 

науки міської 

ради, 

територіальні 

відділи 

освіти 

Бюджет міста 

2 620,953 1 242,865 0,000 1 378,088 

2. Направлення школярів до 

позаміських дитячих закладів 

відпочинку та оздоровлення 
8 348,643 2 984,020 2 055,942 3 308,681 

3. Направлення школярів які 

потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки до дитячих 

закладів відпочинку 

34 894,564 14 311,819 4 713,800 15 868,945 

4. Організація підвозу дітей до 

закладів оздоровлення та відпочинку 
1 353,719 494,848 310,184 548,687 

Разом за завданням 1 47 217,879 19 033,552 7 079,926 21 104,401 

Разом за програмою  47 217,879 19 033,552 7 079,926 21 104,401 

 

 

Секретар міської ради               Р.О.Пидорич  

 

 



Додаток 2 

             до Програми «Оздоровлення та відпочинок 

             2019-2021 роки»  

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

Програма «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки»   
(найменування міської цільової програми) 

 

 

Обсяг 
фінансування, 

всього, тис.грн. 
 

За роками виконання 

20191 20201 20211 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста, в тому числі: 47 217,879 19 033,552 7 079,926 21 104,401 

Державний бюджет 0 0 0 0 

Обласний бюджет 0 0 0 0 

Інші джерела*(за рахунок 

коштів спеціального фонду 

бюджету)  

469,901 222,829 0 247,072 

 

 

Секретар міської ради              Р.О.Пидорич 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Додаток 3 

             до Програми «Оздоровлення та відпочинок 

             2019-2021 роки»  

 

Очікувані результати 

виконання програми «Оздоровлення та відпочинок на 2019-2021 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування 

завдання 

Найменування показників 

виконання завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

20191 20201 20211 

Створення умов для 

організації змістовного 

дозвілля та оздоровлення 

школярів 

Кількість пришкільних таборів Од. 

 

Особи 

 

 

Особи 

 

Особи 

 

 

 

Особи 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

90 30 30 30 

Кількість дітей в пришкільних 

таборах 
3903 1950 0 1953 

Кількість дітей направлених до 

позаміських дитячих закладів 

відпочинку та оздоровлення 
763 288 185 290 

Кількість дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки, яких планується 

направити на відпочинок 

3708 1603 494 1605 

Кількість дітей, для яких 

організовано підвіз до закладів 

оздоровлення та відпочинку 
2274 794 424 1056 

 
 
Секретар міської ради              Р.О. Пидорич


