
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до Програми «Освіта на 2022-2024 роки», затвердженої 
рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2021 № 39 «Про затвердження 
програм по освітній галузі» зі змінами 
 

 
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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

«Про охорону дитинства», «Про правовий режим воєнного стану», Указами 

Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні» та від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку 

дії воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих 

бюджетів у період воєнного стану», виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до Програми «Освіта на 2022-2024 роки», затвердженої 

рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2021 № 39 «Про затвердження 

програм по освітній галузі» та викласти в новій редакції програму «Освіта на 2022-

2024 роки» (зі змінами та доповненнями) (додається). 

2. Зобов'язати департамент освіти і науки Запорізької міської ради 

використовувати асигнування на харчування здобувачів освіти у закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти міста Запоріжжя, передбачені Програмою 

«Освіта на 2022-2024 роки», затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 

22.12.2021 № 39 «Про затвердження програм по освітній галузі» зі змінами, для 

забезпечення харчуванням евакуйованих осіб, в тому числі розміщених у будівлях 

закладів дошкільної та загальної середньої освіти; особового складу підрозділів 

Збройних Сил України, Сил територіальної оборони Збройних Сил України, 

Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби Безпеки 

України, Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, інших 

військових формувань України; для передачі продуктів харчування 

співробітникам Служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради для 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та які знаходяться під 

опікою, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та дітей, що 

опинились у складних життєвих обставинах, жінок з дітьми, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, які залишилися без житла, осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей,  позбавлених батьківського піклування які перебувають в КЗ «Центр 

підтримки дітей та сімей «Затишна домівка»; на закупівлю продуктів харчування 

(у разі необхідності) для забезпечення всіх соціальних і демографічних груп 



населення міста Запоріжжя, у тому числі працівників і здобувачів освіти системи 

освіти міста Запоріжжя, у тому числі у бомбосховищах і укриттях, що розташовані 

на території і в приміщеннях комунальних закладів освіти міста Запоріжжя. 

3. Дозволити департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі 

питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 

умовах воєнного стану» зі змінами в умовах воєнного стану в межах затверджених 

асигнувань по департаменту освіти і науки Запорізької міської ради закупівлю 

наступних товарів, робіт і послуг здійснювати без застосування процедур 

закупівель та спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні 

закупівлі» та Законом України «Про оборонні закупівлі»: 

- товари та послуги, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо 

переміщеним та/або евакуйованим особам; 

- придбання продуктів харчування, кейтерингові послуги та/або 

послуги гарячого харчування; 

- комунальні послуги та енергоносії; 

- експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та 

прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття); 

- охорона приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих 

приміщень; 

- ремонту приміщень цивільного захисту (укриття, бомбосховища 

тощо), які розташовані на об’єктах галузі;  

- придбання пального, запчастин та послуг з ремонту автомобільного 

транспорту; 

- придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів; 

- послуги з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної 

та організаційної техніки; 

- послуги з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання 

засобів пожежогасіння, послуг з перезарядки вогнегасників. 

Під час здійснення закупівель, передбачених постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» зі змінами, 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися принципів 

здійснення публічних закупівель та забезпечувати оприлюднення звіту про договір 

про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, 

договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня 

припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. 

4. Встановити, що дія цього рішення поширюється на весь період воєнного 

стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», починаючи з 24.02.2022. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія Васюка. 

 

 

Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

Про внесення змін до Програми «Освіта на 2022-2024 роки», затвердженої 

рішенням Запорізької міської ради від 22.12.2021 № 39 «Про затвердження 

програм по освітній галузі» зі змінами 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради просить узгодити 

рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до Програми «Освіта на 

2022-2024 роки», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 

22.12.2021 № 39 «Про затвердження програм по освітній галузі» зі змінами» 

По програмі «Освіта на 2022-2024 роки» планується зменшення 

асигнувань на загальну суму 12 837,295 тис. гривень. 

Завдання «Збільшення кількості місць в навчальних закладах міста» 

Зменшення видатків по об’єкту «Реконструкція спортивного майданчика 

Запорізького Академічного ліцею Запорізької міської ради Запорізької області, 

розташованого за адресою: вул. Гоголя, 155 м. Запоріжжя» на суму 

150,549 тис. грн за рахунок залишку коштів субвенції, виділеної у 2021 році, з 

місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій.  

Завдання «Забезпечення утримання будівель та приміщень навчальних 

закладів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог» 

Зменшення видатків по об’єктах у загальній сумі 3 197,674 тис. грн за 

рахунок залишку коштів субвенції, виділеної у 2021 році, з місцевого бюджету 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, а саме: 

- «Капітальний ремонт елементів благоустрою спортивного майданчика 

Запорізького навчально-виховного комплексу № 111 Запорізької міської ради 

Запорізької області, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Центральна, 

8а» на суму 520,138 тис. грн (залишки субвенції); 

- «Капітальний ремонт санітарного вузла Запорізької гімназії №77 , 

вул. Памірська 91» на суму 86,721 тис. грн (залишки субвенції); 

- «Капітальний ремонт фасадів спортивного та навчального корпусів 

Запорізького навчально-виховного комплексу №64, вул. Молочна, 36» на суму  

735,815 тис. грн (залишки субвенції); 

- «Капітальний ремонт огорожі по периметру Запорізького навчально-

виховного комплексу «Барвінок» Запорізької міської ради Запорізької області 

по вул. Історична, 67а у м. Запоріжжя» на суму 626,500 тис. грн (залишки 

субвенції); 

- «Капітальний ремонт огорожі по периметру Запорізького навчально-

виховного комплексу № 67 Запорізької міської ради Запорізької області по 

вул. Радіаторна, 26 у м. Запоріжжя» на суму 1 228,500 тис. грн (залишки 

субвенції). 

Завдання «Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти» 

Зменшення видатків у загальній сумі 9 489,072 тис. грн за рахунок 

залишку коштів субвенції, виділеної у 2021 році, з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання 
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обладнання і предметів довгострокового користування за цільовим 

призначенням, а саме  

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

закладів дошкільної освіти – 8 391,991 тис. грн; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для 

закладів загальної середньої освіти – 1 097,081 тис. гривень. 

Також в умовах воєнного стану в Україні передбачаються видатки на 

заходи з надання підтримки внутрішньо переміщеним, евакуйованим особам та 

організацію харчування військових формувань України, підтримки інших 

верств населення за рахунок видатків на забезпечення харчуванням вихованців 

закладів дошкільної освіти міста на загальну суму 52 605,854 тис. гривень. 

 

 

Директор департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради      Юлія ПОГРЕБНЯК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

___________№ ______ 

 

 

 

Програма «Освіта на 2022 - 2024 роки»   

 

 

Мета програми 

 

Метою програми «Освіта на 2022-2024 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.  

Також, в умовах правового режиму воєнного стану в Україні одним із 

завдань програми стало надання підтримки та організація харчування 

евакуйованих осіб, розміщених у будівлях закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти; особового складу підрозділів Збройних Сил України, Сил 

територіальної оборони Збройних Сил України, Національної поліції України, 

Національної гвардії України, Служби Безпеки України, Територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки, інших військових формувань 

України; для передачі продуктів харчування співробітникам Служби 

(управління) у справах дітей Запорізької міської ради для дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування та які знаходяться під опікою, в 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та дітей, що опинились у 

складних життєвих обставинах, жінок з дітьми, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, які залишилися без житла, осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей,  позбавлених батьківського піклування які перебувають в КЗ «Центр 

підтримки дітей та сімей «Затишна домівка»; на закупівлю продуктів 

харчування (у разі необхідності) для забезпечення всіх соціальних і 

демографічних груп населення міста Запоріжжя, у тому числі працівників і 

здобувачів освіти системи освіти міста Запоріжжя, у тому числі у 

бомбосховищах і укриттях, що розташовані на території і в приміщеннях 

комунальних закладів освіти 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 
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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,  

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; 
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 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. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

Директор департаменту освіти і науки  

Запорізької міської ради      Юлія ПОГРЕБНЯК



Додаток 1 

до Програми «Освіта на 2022-2024 роки»  

Завдання і заходи  

 

з виконання програми «Освіта на 2022-2024 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування 

завдання 

 

Найменування заходу 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

(бюджет 

міста, 

державни

й, 

обласний 

бюджети, 

інші) 

Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. 

Всього 

за роками 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завдання 1 

Збільшення 
кількості місць 
в навчальних 

закладах міста 

1 .Проведення реконструкції будівель 

закладів дошкільної освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

комунальне 

підприємство 

«Управління 

капітального 

будівництва». 

Бюджет 

міста 
23 712,214 4 371,509 10 300,000 9 040,705 

2 .Проведення реконструкції будівель 

закладів загальної середньої освіти 
170 945,018 111 093,425 59 851,593 0,000 

3. Проведення реконструкції  будівель 

закладів позашкільної освіти 

(надзвичайна кредитна програма) 
26 900,545 26 900,545 0,000 0,000 

4. Проведення реконструкції  будівель 

закладів загальної середньої освіти 

(надзвичайна кредитна програма) 
1 015,932 1 015,932 0,000 0,000 

5. Проведення будівництва будівель 

закладів загальної середньої освіти 
9 107,308 9 107,308 0,000 0,000 
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Разом за завданням 1 
231 681,017 152 488,719 70 151,593 9 040,705 

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 

 

57 551,636 13 742,282 43 809,354 0,000 

2.Проведення капітальних ремонтів в 

закладах загальної середньої освіти 
134 178,100 41 849,161 82 190,567 10 138,372 

3 Проведення капітальних ремонтів 

закладів освіти (надзвичайна кредитна 

програма) 

26 699,303 26 699,303 0,000 0,000 

Разом за завданням 2 218 429,039 82 290,746 125 999,921 10 138,372 

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 

 

144,432 0,000 0,000 144,432 

Разом за завданням 3 144,432 0,000 0,000 144,432 

Завдання 4       

Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

1. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів дошкільної освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

Бюджет 

міста 0,000 0,000 0,000 0,000 
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закладів освіти 2. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування для 

закладів загальної середньої освіти 

територіальні 

відділи освіти 3 293,182 3 293,182 0,000 0,000 

3. 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 

2 458,910 2 458,910 0,000 0,000 

Разом за завданням 4 5 752,092 5 752,092 0,000 0,000 

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 404,064 134,688 134,688 134,688 

2.Забезпечення виплат щомісячних міських 

премій педагогічним працівникам ЗЗСО зі 

стажем роботи до 3-х років 
1 361,520 453,840 453,840 453,840 

3. Забезпечення виплат щомісячних 

міських премій педагогічним працівникам 

закладів позашкільної освіти зі стажем 

роботи до 3-х років 

43,920 14,640 14,640 14,640 

Разом за завданням 5 1 809,504 603,168 603,168 603,168 

Завдання 6 

Відзначення 

преміями 

міського голови 

кращих 

1.Виплати премій міського голови кращим 

працівникам закладів дошкільної освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

Бюджет 

міста 
76,860 25,620 25,620 25,620 

2. Виплати премій міського голови кращим 

працівникам закладів загальної середньої 
830,820 276,940 276,940 276,940 
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працівників 

освітньої галузі 

освіти відділи освіти 

3. Виплати премій міського голови кращим 

працівникам закладів позашкільної освіти  117,120 39,040 39,040 39,040 

Разом за завданням 6 
1 024,800 341,600 341,600 341,600 

 

Завдання 7 

Підготовка 

навчальних 

закладів міста 

до нового 

навчального 

року, 

підтримання у 

належному 

стані приміщень 

та територій 

закладів 

1.Проведення поточних ремонтів 

приміщень та благоустрій території 

закладів дошкільної освіти 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 27 398,622 9 000,231 8 974,826 9 423,565 

2.Проведення поточних ремонтів 

приміщень та благоустрій території  

закладів загальної середньої освіти 

43 402,950 13 397,070 14 637,013 15 368,867 

3.Проведення поточних ремонтів 

приміщень та благоустрій території 

закладів позашкільної освіти 

3 342,360 1 190,834 1 049,525 1 102,001 

4.Провести поточний ремонт інших 

об’єктів 
2 372,568 904,900 715,936 751,732 

Разом за завданням 7 76 516,500 24 493,035 25 377,300 26 646,165 

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 286 416,106 54 725,430 113 019,842 118 670,834 

2.Забезпечення харчуванням вихованців 

закладів загальної середньої освіти 
50 591,842 16 016,919 16 865,816 17 709,107 

3.Забезпечення харчуванням учнів 

пільгових категорії 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти (в т.ч. учнів 

початкової школи «Злагода») 

64 109,223 20 296,400 21 372,109 22 440,714 

4.Забезпечення харчуванням учнів 

пільгових категорій 5 -9 класів закладів 

загальної середньої освіти  
65 568,432 20 758,372 21 858,566 22 951,494 

5..Забезпечення харчуванням учнів 10 -12 7 921,966 2 508,023 2 640,948 2 772,995 
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класів пільгових категорій закладів 

загальної середньої освіти  

Разом за завданням 8 474 607,569 114 305,144 175 757,281 184 545,144 

Завдання 9 

Надання 

підтримки 

внутрішньо 

переміщеним 

та/або 

евакуйованим 

особам та 

організація 

харчування 

військових 

формувань 

України, інших 

верств 

населення в 

умовах 

воєнного стану 

Організація харчування та підтримки 

евакуйованих осіб, в тому числі  

розміщених у будівлях закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти; 

особового складу підрозділів Збройних 

Сил України, Сил територіальної оборони 

Збройних Сил України, Національної 

поліції України, Національної гвардії 

України, Служби Безпеки України, 

Територіальних центрів комплектування 

та соціальної підтримки, інших 

військових формувань України; для 

передачі продуктів харчування 

співробітникам Служби (управління) у 

справах дітей Запорізької міської ради 

для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та які 

знаходяться під опікою, в прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімейного типу 

та дітей, що опинились у складних 

життєвих обставинах, жінок з дітьми, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах, які залишилися без житла, 

осіб з числа дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування які 

перебувають в КЗ «Центр підтримки 

дітей та сімей «Затишна домівка»; на 

закупівлю продуктів харчування (у разі 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 
52 605,854 52 605,854 0 0 
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необхідності) для забезпечення всіх 

соціальних і демографічних груп 

населення міста Запоріжжя, у тому числі 

працівників і здобувачів освіти системи 

освіти міста Запоріжжя, у тому числі у 

бомбосховищах і укриттях, що 

розташовані на території і в приміщеннях 

комунальних закладів освіти міста 

Запоріжжя 

Завдання 10 

Організація та 

проведення 

змістовного 

дозвілля 

школярів, 

попередження 

правопорушень 

серед них, 

стимулювання 

педагогічних 

працівників 

Проведення масових заходів з учнями та 

педагогічним загалом 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради, 

територіальні 

відділи освіти 

Бюджет 

міста 

1 501,679 483,967 500,596 517,116 

Разом за завданням 10 1 501,679 483,967 500,596 517,116 

Завдання 11     

Проекти 

Громадського 

бюджету 

м. Запоріжжя 

Проекти-переможці за кошти 

Громадського бюджету 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

Бюджет 

міста 
3 635,986 3 635,986 0,000 0,000 

Разом за завданням 11 3 635,986 3 635,986 0,000 0,000 

Завдання 12     

Конкурс 

«Шкільний 

громадський 

Переможці конкурсу «Шкільний 

громадський бюджет м.Запоріжжя» 

 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

Бюджет 

міста 1 605,970 225,970 690,000 690,000 
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бюджет 

м.Запоріжжя» 

Разом за завданням 12 1 605,970 225,970 690,000 690,000 

Завдання 13     

Забезпечення 

безперебійного 

функціонування 

закладів освіти 

міста та 

створення умов 

для безпечного 

споживання 

енергоресурсів 

Будівництво газових котелень та  

приєднання до існуючих мереж котелень 

Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

Бюджет 

міста 

5 817,299 5 817,299 0,000 0,000 

Разом за завданням 13 5 817,299 5 817,299 0,000 0,000 

Завдання 14     

Виконання 

доручень 

депутатів 

обласної ради 

Доручення депутатів обласної ради Департамент 

освіти і науки 

міської ради 

Бюджет 

області 
191,546 191,546 0,000 0,000 

Разом за завданням 14 191,546 191,546 0,000 0,000 

Разом за програмою 1 075 323,287 443 235,126 399 421,459 232 666,702 

 

Директор департаменту освіти і науки  

Запорізької міської ради            Юлія ПОГРЕБНЯК



 

Додаток 2 

до Програми «Освіта на 2022-2024 роки»  

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  

Програма «Освіта на 2022-2024 роки» 
(найменування міської цільової програми) 

 

 
Обсяг 

фінансування, 
всього, тис.грн. 

За роками виконання 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 

Бюджет міста, всього 1 088 160,582 456 072,421 399 421,459 232 666,702 

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, субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів») 

55 846,688 55 846,688 0,000 0,000 

Обласний бюджет (інша субвенція) 191,546 191,546 0,000 0,000 

Інші джерела* (власні надходження бюджетних установ)      

 

Директор департаменту освіти і науки  

Запорізької міської ради            Юлія ПОГРЕБНЯК



 

Додаток 3 

             до Програми «Освіта на 2022-2024 роки»  
 

Очікувані результати 

виконання програми «Освіта на 2022-2024 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 

2022 2023 2024 

 

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 

9 6 

 

2 

 

 

1 

 

Кількість закладів середньої освіти, які 

підлягають реконструкції 35 26 9 0 

Кількість закладів позашкільної освіти, 

які підлягають реконструкції 1 1 0 0 

Кількість закладів середньої освіти, які 

підлягають будівництву 1 1 0 0 

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 

6 2 4 0 

Кількість відремонтованих закладів 

загальної середньої освіти  

Од.  

35 29 5 1 



 
 

2 

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 

3 0 0 3 

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 

156 156 0 0 

Кількість одиниць обладнання предметів 

довгострокового користування 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Од 

109 109 0 0 

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 

74 74 0 0 

Стимулювання професійної 

майстерності працівників  

навчальних закладів міста 

Кількість педпрацівників в ЗДО Особи Департамент освіти і 

науки міської ради,  

територіальні відділи 

освіти  

138 46 46 46 

Кількість педпрацівників в ЗЗСО Особи 465 155 155 155 

Кількість педпрацівників в закладах 

позашкільної освіти 

Особи 
15 5 5 5 

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 153 51 51 51 

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 

130 54 46 30 

Кількість відремонтованих 

загальноосвітніх навчальних закладів  

Од.  
174 66 63 45 



 
 

3 

Кількість відремонтованих закладів 

позашкільної освіти 

Од.  
15 7 6 2 

Кількість відремонтованих інших закладів 

освіти 

Од. 
14 6 6 2 

Організація харчування 

дітей у навчальних закладах 

міста 

Кількість дітей в закладах дошкільної 

освіти, 

Особи 

 

Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні  

відділи освіти 

55107 18369 18369 18369 

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 6888 2296 2296 2296 

Особи 
8469 2823 2823 2823 

 

Особи 6285 2095 2095 2095 

 

Особи 303 101 101 101 

 

Особи 
1143 381 381 381 

Кількість учнів у закладах загальної 

середньої освіти (в т. ч. учнів початкової 

школи "Злагода") 

 

 

18939 6313 6313 6313 

Надання підтримки 

внутрішньо переміщеним 

та/або евакуйованим особам 

та організація харчування 

військових формувань 

України, інших верств 

населення в умовах 

воєнного стану 

Орієнтовна кількість осіб, які отримали 

підтримку 

Особи 

 

Департамент освіти і 

науки міської ради, 

територіальні  

відділи освіти 
33298 33298 0 0 

Організація та проведення 

змістовного 

Кількість заходів  Од. Департамент освіти і 

науки міської ради, 
93 31 31 31 



 
 

4 

дозвілля школярів, 

попередження 

правопорушень серед них 

територіальні  

відділи освіти 

Проекти Громадського 

бюджету м. Запоріжжя 

Кількість проектів-переможців за кошти 

Громадського бюджету 

Од Департамент освіти і 

науки міської ради 
9 9 0 0 

Конкурс «Шкільний 

громадський бюджет 

м.Запоріжжя» 

Кількість переможців конкурсу 

«Шкільний громадський бюджет 

м.Запоріжжя» 

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради 147 21 63 63 

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 

2 2 0 0 

Виконання доручень 

депутатів обласної ради 

Кількість закладів, які охоплені заходами 

депутатів 

Од. Департамент освіти і 

науки міської ради 
7 7 0 0 

 

 

Директор департаменту освіти і науки  

Запорізької міської ради            Юлія ПОГРЕБНЯК


