
Інформація  

 

до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  

«Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення 

 «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси 

на 2017-2019 роки, затвердженої  рішенням Одеської міської ради  

від 14 червня 2017 року №2136-VII» 

 

 

Суть питання: 

 За результатами проведеного аналізу фактичного виконання Міської 

цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки (далі – 

Програми) в 2017 році, з урахуванням необхідності оснащення та 

модернізації матеріально-технічної бази початкових класів Нової української 

школи, продовження в 2018 році проведення протипожежних заходів в 

закладах освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які 

потребують значних додаткових фінансових ресурсів, виникла необхідність 

уточнення обсягів фінансування окремих заходів Програми. 

 Запропоновані зміни до Програми передбачають за рахунок 

перерозподілу обсягів фінансування збільшення коштів у 2018 році на: 

 проведення протипожежних заходів в закладах освіти комунальної 

власності – до 53 737,4 тис. грн.; 

 модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення 

сучасним обладнанням та навчальним приладдям – до 56 246,6 тис. грн.   

 

Очікуваний результат: 

внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про внесення 

змін до Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 

роки, затвердженої  рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року 

№2136-VII». 

 

Можливі ризики:  відсутні. 

 

Фінансовий результат:  фінансові витрати в межах бюджетних призначень. 

 

 

 

Директор департаменту освіти  

та науки Одеської міської ради                                                       О.В. Буйневич 
 

 

 

 

Про внесення на розгляд Одеської 

міської ради проекту рішення                     



 

 

 

«Про внесення змін до Міської 

цільової програми розвитку освіти    

м. Одеси на 2017-2019 роки, 

затвердженої, рішенням Одеської 

міської ради від 14 червня 2017 року          

№ 2136-VІІ» 

 

 

 Відповідно до статей 27, 32, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку 

розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та 

звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови 

від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення обсягів фінансування  

заходів Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 

роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року 

№2136-VІІ, виконавчий комітет Одеської міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                         

«Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси 

на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від            

14 червня 2017 року №2136-VІІ» (додається).  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Г. Труханов  

 

 

 

Керуюча справами                                                                  О. Оніщенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://omr.gov.ua/images/File/DODATKI_2016/ISPOLKOM/24_11_16/404.rtf


ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник  

міського голови        А.Й. Орловський  

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету              О.С. Оніщенко 

 

 

Заступник міського голови                                                       П.В. Вугельман 

 

 

Заступник міського голови –  

директор департаменту фінансів      С.М. Бедрега 

 

 

Директор юридичного департаменту    І.П. Поповська 

 

 

Директор департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення        М.В. Броварська 

 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку                                                              С.М. Тетюхін 

 

 

 

Зав. сектору підготовки документів  

загального відділу департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення        Н.М. Сорокіна 

 

 

 

Ознайомлений: 

 

Секретар міської ради       О.Ю. Потапський 

 

 

 

 

Вик. Буйневич О.В. 

725-35-93 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Одеської міської ради 

від 

№ 

 

Про внесення змін до Міської цільової 

програми розвитку освіти м. Одеси на 

2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням Одеської міської ради від  

14 червня 2017 року №2136-VІІ 

 

 

 Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                      

«Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 

Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням 

міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення 

обсягів фінансування заходів Міської цільової  програми розвитку освіти      

м. Одеси на  2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 

від 14 червня 2017 року №2136-VІІ,Одеська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести наступні зміни до Міської цільової  програми розвитку освіти      

м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 

від 14 червня 2017 року №2136-VІІ: 

1.1. Викласти розділ I «Паспорт Міської цільової  програми розвитку освіти 

м. Одеси на 2017-2019 роки» у новій редакції (додаток 1).  

1.2. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської 

цільової  програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки» у 

новій редакції (додаток 2). 

1.3. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи 

Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 

роки» у новій редакції (додаток 3).  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.  

 

 

Міський голова                                                                                Г. Труханов 

 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 

 

Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко 



 

Додаток 1 

до рішення Одеської міської 

ради 

від  

№ 

 

1. ПАСПОРТ 

Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси  

на 2017-2019 роки 

(далі – Програма) 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради 

2. Розробник Програми  

 

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради 

3. Співрозробники Програми  

 

Управління з фізичної культури та 

спорту Одеської міської ради, 

департамент інформації та зв’язків з 

громадськістю Одеської міської 

ради, департамент міського 

господарства Одеської міської ради, 

Молодіжна рада при Одеському 

міському голові 

4. Відповідальний виконавець 

Програми  

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради 

5. Виконавці Програми  

 

Департамент освіти та науки 

Одеської міської ради, управління з 

фізичної культури та спорту 

Одеської міської ради, департамент 

інформації та зв’язків з 

громадськістю Одеської міської 

ради, департамент міського 

господарства Одеської міської ради, 

Молодіжна рада при Одеському 

міському голові  

6. Термін реалізації Програми  2017-2019 роки 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  

372 822,9  тис.грн 

у тому числі:  

7.1. кошти бюджету м. Одеси 

 

372 822,9  тис.грн 

 
Секретар ради                                                                 О. Потапський 



Додато Додаток 2 
до рішення Одеської 
міської ради  
від 
№ 

  
«Додаток 1 
до Програми 

Ресурсне забезпечення  
Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси  

на 2017-2019 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела фінансування, 
які пропонується залучити на 

виконання Програми 

Строки виконання Програми 
Усього витрат на 

виконання 
Програми 
(тис.грн) 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Усього, в т.ч.: 
 

78 584,9   140 996,5   153 241,5   372 822,9   

бюджет м. Одеси 
 

78 584,9   140 996,5   153 241,5   372 822,9 

у т.ч. за головними розпорядниками 
бюджетних коштів: 

 

 департамент освіти та науки  Одеської 

міської ради 
78 584,9   140 916,5 153 201,5 372 702,9 

 департамент інформації та зв'язків з 

громадськістю Одеської міської ради 
0,0 50,0 10,0 60,0 

 департамент міського господарства  

Одеської міської ради 
0,0 30,0 30,0 60,0 


