
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про хід виконання у 2017 році Міської 

цільової програми розвитку освіти              

м. Одеси на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням Одеської 

міської ради від 14 червня 2017 року              

№ 2136-VII  

 

 Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 Закону України                  

«Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 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 здійснення контролю                            

за виконанням Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси                               

на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                 

від 14 червня 2017 року № 2136-VII, виконавчий комітет Одеської міської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2017 році Міської 

цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2136-VII, надану 

департаментом освіти та науки Одеської міської ради (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 

 

 

 

Міський голова          Г. Труханов 

  

     

 

Керуюча справами        О. Оніщенко 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник  

міського голови        А.Й. Орловський  

 

 

 

Заступник міського голови –  

директор департаменту фінансів     С.М. Бедрега 

 

 

 

Заступник міського голови      П.В. Вугельман  

 

 

 

Директор юридичного департаменту    І.П. Поповська  

 

 

 

Директор департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення        М.В. Броварська 

 

 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку       С.М. Тетюхін 

 

 

 

Головний спеціаліст сектору  

підготовки документів загального  

відділу департаменту документально- 

організаційного забезпечення     Н.І. Погосян  

 

 

 

 

 

 

Вик.: Буйневич 725-35-93 
          (Антонюк 717-87-46) 
ДТ 19.06.2018 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Одеської міської ради 

від  

№  

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання у 2017 році Міської цільової програми  

розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2136-VII 

 

Міська цільова програма розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки 

(далі – Програма) спрямована на сталий розвиток суб’єктів навчально-

виховного процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та 

виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку 

матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів, 

підтримку розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та 

учнівської молоді, підвищення фахового рівня педагогічних і управлінських 

кадрів, розвиток молодіжного руху м. Одеси. 

На виконання заходів Програми у 2017 році департаментом освіти та 

науки Одеської міської ради (далі – Департамент) спрямовано коштів 

бюджету м. Одеси в сумі 78 804,5 тис.грн.  

Виконання Програми здійснювалось за такими напрямами та заходами: 

 

1. Створення умов для забезпечення потреб населення у якісній 

освіті дітей та стабільного функціонування навчальних закладів  

1.1. Проведення капітального ремонту будівель, приміщень та систем 

комунікацій закладів освіти.  

Проведено: капітальний ремонт покрівель та фасадів 26 закладів 

освіти; роботи з ремонту систем комунікацій (опалення, водопостачання)                                     

в 31 закладі освіти; капітальний ремонт приміщень вестибюлів, пралень, 

санвузлів в 13 закладах освіти.  

Фактично виконано та касові видатки – 9 868,6 тис.грн. 

1.2. Проведення заходів із закріплення за закладами освіти права 

користування земельними ділянками. 

Проведено землевпорядні роботи в 19 закладах освіти. 

Фактично виконано та касові видатки – 771,5 тис.грн. 

1.3. Проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти.  

В 132 закладах освіти проведено роботи із заміни віконних блоків, 

дверей на енергозберігаючі металопластикові. 

Фактично виконано та касові видатки – 20 689,6 тис.грн. 

1.5. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, 

оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям.  



Придбано обладнання для 137 закладів освіти, з них: для відкриття 

дошкільної ланки, інклюзивних груп. 

Фактично виконано та касові видатки – 12 423,9 тис.грн.  

1.6. Проведення робіт з благоустрою територій закладів освіти. 

Проведені роботи з благоустрою території в 6 закладах освіти. 

Фактично виконано та касові видатки – 959,4 тис.грн. 

1.7. Модернізація матеріально-технічної бази міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів, позашкільних навчальних закладів. 

Проведено капітальний ремонт приміщень в 2 закладах: музичної зали 

комунального позашкільного навчального закладу «Одеський будинок 

дитячої та юнацької творчості «Домінанта», електрощитової Одеського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 3 Одеської міської ради 

Одеської області. 

Фактично виконано та касові видатки – 555,6 тис.грн.  

 

2. Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання 

та розвитку дітей та учнівської молоді 

2.1. Модернізація спортивної бази дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, 

стадіони, майданчики тощо). 

В 23 закладах освіти проведено модернізацію спортивної бази. 

Фактично виконано та касові видатки – 10 972,3 тис.грн. 

2.2. Проведення протипожежних заходів у навчальних закладах 

(встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка 

дерев`яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів 

пожежогасіння, проведення ремонтів систем пожежогасіння). 

Установлена система пожежної сигналізації в 30 закладах освіти. 

Фактично виконано та касові видатки – 6 101,7 тис.грн. 

2.3. Модернізація харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів. 

В 18 закладах освіти проведено капітальні ремонти харчоблоків. 

Фактично виконано та касові видатки – 8 376,2 тис.грн. 

2.4. Придбання технологічного обладнання для навчальних закладів. 

Для харчоблоків 45 закладів освіти придбано технологічне обладнання. 

Фактично виконано та касові видатки – 3 673,4 тис.грн. 

2.6. Забезпечення учнів (вихованців) та працівників навчальних 

закладів послугами з надання екстреної медичної допомоги. 

Усіма розпорядниками бюджетних коштів укладено договори на 

здійснення послуг з надання екстреної медичної допомоги. 

Фактично виконано та касові видатки – 642,9 тис.грн. 

 

3. Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської 

діяльності освітньої галузі 

3.1. Забезпечення закладів та установ освіти комп’ютерною технікою. 



У 2017 році закуплені комп’ютери та ноутбуки для 37 закладів 

загальної середньої освіти. 

Фактично виконано та касові видатки – 603,6 тис.грн.  

3.2. Забезпечення закладів та установ освіти мультимедійною та 

інтерактивною технікою. 

У 2017 році закуплені інтерактивні комплекси для 18 закладів загальної 

середньої освіти. 

Фактично виконано та касові видатки – 995,0 тис.грн. 

3.3. Оновлення комп’ютерного обладнання, придбання комплектуючих. 

Придбано картриджі для принтерів закладам освіти. 

Фактично виконано та касові видатки – 25,0 тис.грн.  

3.4. Забезпечення закладів та установ освіти периферійними 

пристроями (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо). 

Придбано принтери, сканери, копіювальна техніка для 10 закладів 

середньої освіти. 

Фактично виконано та касові видатки – 232,6 тис.грн.  

3.11. Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного 

віку (asrd) та модернізація web-сайтів дошкільних навчальних закладів, які 

знаходяться у системі реєстрації.  

Автоматизована система реєстрації дітей дошкільного віку 

(http://asrd.org) створена для реєстрації дітей для зарахування до закладів 

дошкільної освіти. У даній системі знаходяться 129 закладів дошкільної 

освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси. У системі 

можна ознайомитися з закладами дошкільної освіти міста, подати заявку до                    

будь-якого закладу, стежити за  просуванням своєї заявки в черзі та отримати 

повідомлення про наявність путівки. У рамках програми здійснюється 

підтримка програмного забезпечення автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи реєстрації дітей, технічна підтримка у випадках 

виявлення збоїв у роботі програмного забезпечення, сервісної частини та 

бази даних. 

Фактично виконано та касові видатки – 146,9 тис.грн. 

3.12. Підтримка web-сайтів закладів та установ освіти. 

В єдиній освітній системі знаходиться 145 сайтів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси. У рамках програми для забезпечення їх роботи 

здійснюється технічна підтримка. 

Фактично виконано та касові видатки – 14,0 тис.грн 

3.13. Модернізація та підтримка  web-сайту департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради. 

Створений web-сайт департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради, який відповідає вимогам чинного законодавства України:                          

www.osvita-omr.gov.ua. 

Фактично виконано та касові видатки – 50,0 тис.грн.  

3.14. Впровадження інформаційної системи управління освітою у 

навчально-виховний процес та управлінську діяльність. 

http://asrd.org/
http://www.osvita-omr.gov.ua/


У 123 закладах загальної середньої освіти та 4 школах міста 

встановлено ліцензійне програмне забезпечення – інформаційна система 

управління освітою – ІСУО (ДІСО). 

Фактично виконано та касові видатки – 538,1 тис.грн.  

3.16. Поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів художньою 

та довідковою літературою. 

За рахунок виділених коштів бібліотечні фонди закладів загальної 

середньої освіти поповнилися 2 900 примірниками довідкової літератури. 

Фактично виконано та касові видатки – 100,0 тис.грн.  

 

4. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального та 

творчого потенціалу дітей та учнівської молоді 

4.1. Матеріальне заохочення переможців ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ і ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук, міжнародних олімпіад та інтелектуальних турнірів. 

265 переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних 

олімпіад, 47 переможців ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук                           

2016-2017 навчального року відзначено грошовими винагородами.  

Фактично виконано та касові видатки – 299,5 тис.грн. 

4.3. Проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів 

з навчальних предметів (Інтернет-олімпіад, турнірів тощо), нагородження 

переможців. 

Придбано папір для друкування олімпіадних завдань для понад                                

1 700 учасників та дипломи для нагородження 577 переможців ІІ (міського) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 18 навчальних предметів. 

Фактично виконано та касові видатки – 50,0 тис. грн.  

4.4. Проведення міських творчих конкурсів, нагородження переможців.  

У 2017 році проведено міські творчі конкурси аматорських 

відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» до новорічних та різдвяних 

свят (у заході взяли участь творчі колективи 35 закладів освіти м. Одеси) та 

конкурс на кращу модель учнівського самоврядування закладів освіти                        

м. Одеси (у заході взяли участь 16 колективів учнівського самоврядування),                   

а також фестиваль-конкурс академічного співу «Одеське бельканто» (у якому 

взяли участь близько 60 юних виконавців – вихованців закладів 

позашкільної, загальної середньої освіти та закладів освіти естетичного 

виховання комунальної власності територіальної громади м. Одеси). 

Забезпечено нагородження переможців дипломами та грошовими 

винагородами та придбано пам’ятні подарунки для нагородження 

переможців. 

Фактично виконано та касові видатки – 50,0 тис.грн.  

 

 



5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці 

працівників галузі «Освіта» 

5.1. Організація міських семінарів (майстер-класів тощо)  із залученням 

відповідних фахівців, забезпечення участі працівників освітньої галузі міста 

у виїзних науково-методичних заходах. 

Забезпечено участь 14 педагогічних працівників освітньої галузі міста 

у виїзних науково-методичних заходах. 

Фактично виконано та касові видатки – 15,0 тис.грн.  

5.2. Видання інформаційно-методичних матеріалів. 

Розроблено та надруковано 850 примірників інформаційно-методичних 

рекомендацій «Батькам майбутніх першокласників про нову українську 

школу». 

Фактично виконано та касові видатки – 10,0 тис.грн.  

5.3. Збільшення розміру муніципальної доплати педагогічним 

працівникам – молодим спеціалістам (до 300 грн на одну особу на місяць). 

Муніципальну доплату отримали 173 молодих спеціалісти. 

Фактично виконано та касові видатки – 331,4 тис.грн. 

5.4. Проведення міських етапів конкурсів педагогічної майстерності та 

матеріальне заохочення переможців. 

Проведені І (міський) тур Всеукраїнського конкурсу                                 

«Учитель року-2018» з номінацій: «Українська мова та література», 

«Фізика», «Німецька мова», «Фізична культура», міський етап 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 

«Методист-2018» та міський конкурс «Кращий педагогічний працівник 

психологічної служби закладів освіти-2017». Всього у міських етапах 

конкурсів взяли участь 42 педагогічні працівники. На організацію 

проведення міських етапів конкурсів (виготовлення значків для учасників, 

сертифікати) витрачено 10,0 тис.грн. 18 переможців міських етапів конкурсу 

отримали грошову винагороду на загальну суму 90,0 тис.грн. 

Фактично виконано та касові видатки – 100,0 тис.грн.  

5.5. Забезпечення участі педагогів, переможців міських конкурсів,                     

у конкурсах вищого рівня. 

Забезпечено участь в обласному та фінальному турі педагогічних 

працівників, які стали переможцями І (міського) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2018». 

Фактично виконано та касові видатки – 21,3 тис.грн.  

 

6. Розвиток молодіжного руху міста Одеси 

6.3. Проведення «круглих столів», тренінгів, форумів, конференцій, 

майстер-класів тощо з питань молодіжної політики. 

У серпні 2017 року проведено освітній форум за участю молодих 

спеціалістів закладів освіти м. Одеси. Забезпечено придбання матеріалів для 

проведення Форуму та виготовлення поліграфічної продукції. 



У листопаді 2017 року спільно з Молодіжною радою при Одеському 

міському голові проведено молодіжний форум «Перспективи та розвиток 

молодіжного руху міста Одеси». У Форумі взяли участь представники 

виконавчих органів Одеської міської ради, студентського самоврядування 

закладів вищої освіти міста, громадських молодіжних організацій та активна 

молодь міста. Забезпечено придбання матеріалів для його проведення. 

Фактично виконано та касові видатки – 30,0 тис.грн.  

6.4. Організація та проведення спортивних фестивалів, майстер-класів 

для молоді.  

Без залучення бюджетних коштів, у рамках святкування Дня молоді 

Молодіжною радою при Одеському міському голові 25 червня 2017 року 

проведено загальноміський міжвузівський фестиваль «Спартакіада». 

6.9. Організація та проведення інтелектуальних ігор для молоді                          

м. Одеси. 

Спільно з Молодіжною радою при Одеському міському голові 

проведено інтелектуальні ігри для молоді. У заході взяли участь 28 команд 

від закладів загальної середньої та вищої освіти міста. Забезпечено 

придбання пам’ятних подарунків для учасників ігор. 

Фактично виконано та касові видатки – 10,0 тис.грн.  

6.10. Організація та проведення школи студентського самоврядування.  

Спільно з Молодіжною радою при Одеському міському голові 

проведено школу студентського самоврядування. У заході взяли участь 

представники студентського самоврядування від 16 закладів вищої освіти  

міста Одеси. Забезпечено придбання матеріалів для роботи учасників школи 

та виготовлення поліграфічної продукції. 

Фактично виконано та касові видатки – 20,0 тис.грн.  

6.12. Організація та проведення фестивалю молодіжної творчості 

«Одеська хвиля». 

Спільно з Молодіжною радою при Одеському міському голові 

протягом жовтня-листопада 2017 року проведено фестиваль-конкурс 

молодіжної творчості «Одеська хвиля – 2017». У Фестивалі взяли участь 

понад 70 виконавців – представників від 15 вищих закладів освіти міста. 

Забезпечено придбання пам’ятних подарунків для нагородження переможців 

Фестивалю та виготовлення поліграфічної продукції. 

Фактично виконано та касові видатки – 20,0 тис.грн.  

6.18. Організація та проведення заходів до Дня молоді. 

Спільно з Молодіжною радою при Одеському міському голові у червні 

2017 року до святкування Дня молоді було організовано та проведено ряд 

заходів: соціальний проект «Милосердя»; святкова програма для дітей 

соціально незахищених категорій в дитячому розважальному центрі                   

«Дитяча планета»; молодіжний автопробіг центральними вулицями міста; 

виставка молодіжних громадських організацій; розважальна програма для 

дітей, виступи студентських колективів вищих навчальних закладів м. Одеси, 

показ модного одягу молодих українських дизайнерів, нагородження 

переможців загальноміського міжвузівського фестивалю «Спартакіада»,     



шоу-програма артистів продюсерського центру «Star Time», конкурси та 

розіграші цінних призів, шоу вогню, лазерне шоу, парад найкращих ді-джеїв 

м. Одеси. 

У святкових заходах взяли участь понад 20 тисяч одеситів і гостей 

нашого міста. 

Забезпечено придбання подарунків для нагородження учасників 

заходів, виготовлення поліграфічної продукції та послуги зі звукового, 

світлового забезпечення. 

Фактично виконано та касові видатки – 97,0 тис.грн.  

6.19. Організація та проведення заходів до Дня студента. 

Спільно з Молодіжною радою при Одеському міському голові у 

листопаді 2017 року проведено святковий захід до Міжнародного дня 

студента. У заході взяли участь понад 2 тисячі студентів закладів вищої 

освіти міста. Забезпечено придбання подарунків для учасників заходу та 

послуги зі звукового забезпечення. 

Фактично виконано та касові видатки – 10,0 тис.грн.  

 

Інформація про виконання Програми за 2017 рік додається. 

 

 

 

 

Керуюча справами                О. Оніщенко 



Додаток 

до інформації до Програми 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки за 2017 рік 
 

1. Найменування відповідального виконавця Програми – департамент освіти та науки Одеської міської ради. 
 

 2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – департамент освіти та науки Одеської 

міської ради.  
 

3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми – рішення Одеської міської ради                             

від 14 червня 2017 року № 2136-VII «Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси                    

на 2017-2019 роки». 
 

  
з/п 

Перелік заходів Програми 
Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 
(передбачено 
Програмою), 

тис.грн 

Бюджетні 
призначення                   

(з урахуванням 
змін),  

тис.грн 

Фактично 
виконано,  

тис.грн 

Касові 
видатки 

(освоєно), 
тис.грн 

1. Створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та стабільного функціонування навчальних закладів 

1.1. 
Проведення капітального  ремонту будівель, приміщень та 

систем комунікацій  закладів освіти 
2017-2019 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 

Усього, у т.ч.: 9 913,9 9 913,9 9 868,6 9 868,6 

бюджет м. Одеси 9 913,9 9 913,9 9 868,6 9 868,6 

1.2. 
Проведення заходів із закріплення за закладами освіти 

права користування земельними ділянками 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 1 664,2 1 664,2 771,5 771,5 
бюджет м. Одеси 1 664,2 1 664,2 771,5 771,5 

1.3. Проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти 2017-2019 
Усього, у т.ч.: 21 000,0 21 000,0 20 689,6 20 689,6 

бюджет м. Одеси 21 000,0 21 000,0 20 689,6 20 689,6 

1.4. 

Оснащення кабінетів психологічної служби та корекційно-
розвивальної роботи навчальних закладів необхідним 

обладнанням, забезпечення психологічної служби міста 
сучасним інструментарієм 

2018-2019 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 
Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, 

оснащення сучасним обладнанням та навчальним 
приладдям  

2017-2019 
Усього, у т.ч.: 15 670,0 15 670,0 12 423,9 12 423,9 

бюджет м. Одеси 15 670,0 15 670,0 12 423,9 12 423,9 

1.6. Проведення робіт з благоустрою територій закладів освіти 2017-2019 
Усього, у т.ч.: 959,7 959,7 959,4 959,4 

бюджет м. Одеси 959,7 959,7 959,4 959,4 

1.7. 
Модернізація матеріально-технічної бази міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів, позашкільних 
навчальних закладів 

2017-2019 
Усього, у т.ч.: 1 100,0 1 100,0 555,6 555,6 

бюджет м. Одеси 1 100,0 1 100,0 555,6 555,6 

Всього за напрямом діяльності 
Усього, у т.ч.: 50 307,8 50 307,8 45 268,6 50 307,8 

бюджет м. Одеси 50 307,8 50 307,8 45 268,6 50 307,8 
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2. Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання та розвитку дітей та учнівської молоді 

2.1. 

Модернізація спортивної бази дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів (спортивні зали, 

фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики 
тощо) 

2017-2019 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 

Усього, у т.ч.: 11 105,0 11 105,0 10 972,3 10 972,3 

бюджет м. Одеси 11 105,0 11 105,0 10 972,3 10 972,3 

2.2. 

Проведення протипожежних заходів у навчальних закладах 
(встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, 

обробка дерев`яних конструкцій протипожежною 
сумішшю, придбання засобів пожежогасіння, проведення 

ремонтів систем пожежогасіння)  

2017-2019 

Усього, у т.ч.: 6 130,0 6 130,0 6 101,7 6 101,7 

бюджет м. Одеси 6 130,0 6 130,0 6 101,7 6 101,7 

2.3. 
Модернізація харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 8 450,0 8 450,0 8 376,2 8 376,2 
бюджет м. Одеси 8 450,0 8 450,0 8 376,2 8 376,2 

2.4. 
Придбання технологічного обладнання для навчальних 

закладів 
2017-2019 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 

Усього, у т.ч.: 4 227,1 4 227,1 3 673,4 3 673,4 
бюджет м. Одеси 4 227,1 4 227,1 3 673,4 3 673,4 

2.5. 
Модернізація медичних кабінетів навчальних закладів та 

придбання необхідного обладнання 
2018-2019 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. 
Забезпечення учнів (вихованців) та працівників навчальних 
закладів послугами з надання екстреної медичної допомоги 

2017-2019 
Усього, у т.ч.: 1 157,7 1 157,7 642,9 642,9 

бюджет м. Одеси 1 157,7 1 157,7 642,9 642,9 

 
Всього за напрямом діяльності 

Усього, у т.ч.: 31 069,8 31 069,8 29 766,5 29 766,5 

бюджет м. Одеси 31 069,8 31 069,8 29 766,5 29 766,5 

3. Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності  освітньої  галузі 

3.1. 
Забезпечення закладів та установ освіти комп’ютерною 

технікою  
2017-2019 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 

Усього, у т.ч.: 1 218,0 1 218,0 603,6 603,6 
бюджет м. Одеси 1 218,0 1 218,0 603,6 603,6 

3.2. 
Забезпечення закладів та установ освіти мультимедійною та 

інтерактивною технікою 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 1 000,0 1 000,0 995,0 995,0 
бюджет м. Одеси 1 000,0 1 000,0 995,0 995,0 

3.3. 
Оновлення комп’ютерного обладнання, придбання 

комплектуючих 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 25,0 25,0 25,0 25,0 
бюджет м. Одеси 25,0 25,0 25,0 25,0 

3.4. 
Забезпечення закладів та установ освіти периферійними 

пристроями (принтер, сканер, копіювальна техніка, 
відеокамера тощо) 

2017-2019 
Усього, у т.ч.: 232,6 232,6 232,6 232,6 

бюджет м. Одеси 232,6 232,6 232,6 232,6 

3.5. 
Забезпечення  доступу закладів та установ освіти до мережі 

Інтернет по волоконно-оптичним лініям зв’язку  
2018 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. 
Створення в закладах та установах освіти WI-FI зон 

(безпровідний Інтернет) 
2018-2019 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7. Оплата за надання послуг з користування мережею Інтернет 2018-2019 
Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8. Створення шкільних локальних мереж Ethernet 2019 
Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9. 

Розробка та реалізація комплексу заходів щодо 
використання програмно-технічних засобів, які 

забезпечують інформаційну безпеку в мережі Інтернет та 
централізовану фільтрацію несумісного з навчальним 

процесом контенту 
 

2018-2019 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.10. 
Придбання та впровадження ліцензійних пакетів програм та 

програмного забезпечення  (ПЗ) у закладах та установах 
освіти 

2018-2019 
Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.11. 

Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей 
дошкільного віку (asrd) та модернізація web-сайтів 

дошкільних навчальних закладів, які знаходяться у системі 
реєстрації 

2017-2019 

Усього, у т.ч.: 155,0 155,0 146,9 146,9 

бюджет м. Одеси 155,0 155,0 146,9 146,9 

3.12. Підтримка web-сайтів закладів та установ освіти 2017-2019 
Усього, у т.ч.: 20,0 20,0 14,0 14,0 

бюджет м. Одеси 20,0 20,0 14,0 14,0 

3.13. 
Модернізація та підтримка  web-сайту департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 50,0 50,0 50,0 50,0 
бюджет м. Одеси 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.14. 
Впровадження інформаційної системи управління освітою у 

навчально-виховний процес та управлінську діяльність 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 538,1 538,1 538,1 538,1 
бюджет м. Одеси 538,1 538,1 538,1 538,1 

3.15. 
Введення електронного документообігу у закладах та 

установах освіти щодо управлінської діяльності 
2018-2019 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.16. 
Поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів 

художньою та довідковою літературою 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет м. Одеси 100,0 100,0 100,0 100,0 

Всього за напрямом діяльності 
 

Усього, у т.ч.: 3 338,7 3 338,7 2 705,2 3 338,7 
бюджет м. Одеси 3 338,7 3 338,7 2 705,2 3 338,7 

4. Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді 

4.1. 

Матеріальне заохочення переможців  ІІІ та ІV етапів 
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад,                           

ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН, міжнародних 

олімпіад та інтелектуальних турнірів 

2017-2019 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 

Усього, у т.ч.: 300,0 300,0 299,5 299,5 

бюджет м. Одеси 300,0 300,0 299,5 299,5 

4.2. 

Фінансування видатків на участь обдарованих і талановитих 
дітей, дитячих колективів в інтелектуальних, творчих та 
спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, 

які проводяться за межами м. Одеси 

2017-2019 

Усього, у т.ч.: 100,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 100,0 100,0 0,0 0,0 

4.3. 
Проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, 

турнірів з навчальних предметів (Інтернет-олімпіад, 
турнірів тощо), нагородження переможців 

2017-2019 
Усього, у т.ч.: 50,0 50,0 50,0 50,0 

бюджет м. Одеси 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.4. 
Проведення міських творчих конкурсів, нагородження 

переможців 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 50,0 50,0 50,0 50,0 
бюджет м. Одеси 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.5. 
Організація поїздок делегацій з обміну досвідом (учнів 

(вихованців), педагогів та інших працівників)  
2018-2019 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6. 
Організація та проведення навчально-практичних семінарів, 
тренінгів, майстер-класів тощо для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 
2018-2019 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7. Реалізація  проекту моніторингових освітніх досліджень 2018-2019 
Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Всього за напрямом діяльності 

 

Усього, у т.ч.: 500,0 500,0 399,5 399,5 

бюджет м. Одеси 500,0 500,0 399,5 399,5 



  
з/п 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

(передбачено 
Програмою), 

тис.грн 

Бюджетні 
призначення                   

(з урахуванням 
змін),  

тис.грн 

Фактично 

виконано,  
тис.грн 

Касові 
видатки 

(освоєно), 
тис.грн 

5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі "Освіта" 

5.1. 

Організація міських семінарів (майстер-класів тощо)  із 
залученням відповідних фахівців, забезпечення участі 
працівників освітньої галузі міста у виїзних науково-

методичних заходах 

2017-2019 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 

Усього, у т.ч.: 100,0 100,0 15,0 15,0 

бюджет м. Одеси 100,0 100,0 15,0 15,0 

5.2. Видання інформаційно-методичних матеріалів 2017-2019 
Усього, у т.ч.: 10,0 10,0 10,0 10,0 

бюджет м. Одеси 10,0 10,0 10,0 10,0 

5.3. 
Збільшення розміру муніципальної доплати педагогічним 
працівникам - молодим спеціалістам (до 300 грн на одну 

особу на місяць) 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 417,8 417,8 331,4 331,4 

бюджет м. Одеси 417,8 417,8 331,4 331,4 

5.4. 
Проведення міських етапів конкурсів педагогічної 

майстерності та матеріальне заохочення переможців  
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0 
бюджет м. Одеси 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.5. 
Забезпечення участі педагогів, переможців міських 

конкурсів, у конкурсах вищого рівня 
2017-2019 

Усього, у т.ч.: 40,0 40,0 21,3 21,3 
бюджет м. Одеси 40,0 40,0 21,3 21,3 

5.6. 
Забезпечення заохочувальних виплат педагогам, які досягли 
значних успіхів у роботі з обдарованими дітьми та молоддю 

2018-2019 
Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всього за напрямом діяльності 
Усього, у т.ч.: 667,8 667,8 477,7 477,7 

бюджет м. Одеси 667,8 667,8 477,7 477,7 

6. Розвиток молодіжного руху міста Одеси 

6.1. 

 
Проведення інформаційної кампанії із захисту прав дітей, 

протидії дитячому жебрацтву (виготовлення інформаційних 
плакатів, листівок, закладок тощо) 

2018-2019 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 

Молодіжна рада при Одеському міському голові 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Проведення міських інформаційно-пізнавальних квестів 2018-2019 
Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. 
Проведення «круглих столів», тренінгів, форумів, 

конференцій, майстер-класів тощо з питань молодіжної 
політики 

2017-2019 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 

Молодіжна рада при Одеському міському голові 

Усього, у т.ч.: 30,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет м. Одеси 30,0 30,0 30,0 30,0 

6.4. 
Організація та проведення спортивних фестивалів, майстер-

класів для молоді 
2017-2019 

 
Управління з фізичної культури та спорту Одеської 

міської ради, Молодіжна рада при Одеському 
міському голові 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.5. 

Створення та популяризація інформаційного порталу з 
питань молодіжної політики Молодіжної ради при 

Одеському міському голові 
 

2018-2019 
Департамент інформації та зв'язків з громадськістю 

Одеської міської ради, Молодіжна рада при 
Одеському міському голові 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6. 
Організація та проведення акції «Чисте повітря» для молоді 

(висадка дерев) 
2018-2019 

Департамент міського господарства Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.7. 
Організація та проведення Молодіжного чемпіонату міста 

Одеси з гумору 
 

2018-2019 
Департамент внутрішньої політики Одеської міської 

ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.8. 
Організація святкування Дня дитячої книги, присвяченого 

дню народження Г.Х. Андерсена 
2018-2019 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 



  
з/п 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

(передбачено 
Програмою), 

тис.грн 

Бюджетні 
призначення                   

(з урахуванням 
змін),  

тис.грн 

Фактично 

виконано,  
тис.грн 

Касові 
видатки 

(освоєно), 
тис.грн 

6.9. 
Організація та проведення інтелектуальних ігор для молоді 

м. Одеси 
2017-2019 

 Усього, у т.ч.: 11,1 11,1 10,0 10,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 11,1 11,1 10,0 10,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.10. 
Організація та проведення школи студентського 

самоврядування 
2017-2019 

 Усього, у т.ч.: 20,0 20,0 20,0 20,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 20,0 20,0 20,0 20,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.11. 
Організація та проведення соціально-розважальної акції до 

Міжнародного дня сім'ї  
2018-2019 

 бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.12. 
Організація та проведення фестивалю молодіжної творчості 

«Одеська хвиля» 
2017-2019 

 Усього, у т.ч.: 20,0 20,0 20,0 20,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 20,0 20,0 20,0 20,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.13. 
Організація та проведення конкурсу-рейтингу                               

«Топ молодіжних лідерів Одеси» 
2018-2019 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.14. 
Організація та проведення музично-розважального заходу 

«Трамвай щастя» до Дня захисту дітей та до Дня 
народження міста Одеси 

2018-2019 

 Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.15. 

Організація та проведення міського конкурсу соціальної 
реклами 

 
 

2018-2019 
Департамент внутрішньої політики Одеської міської 

ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 
 

Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 



  
з/п 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 
заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

(передбачено 
Програмою), 

тис.грн 

Бюджетні 
призначення                   

(з урахуванням 
змін),  

тис.грн 

Фактично 

виконано,  
тис.грн 

Касові 
видатки 

(освоєно), 
тис.грн 

6.16. 
Організація та проведення театральної вистави                   

«Великодня реконструкція» 
 

2018-2019 

 Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.17. 
Проведення майстер-класів з рукоділля для дітей соціально 

незахищених категорій верств населення 
2018-2019 

 Усього, у т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.18. Організація та проведення  заходів до Дня молоді 2017-2019 

 Усього, у т.ч.: 97,0 97,0 97,0 97,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 97,0 97,0 97,0 97,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.19. Організація та проведення заходів до Дня студента 2017-2019 

 Усього, у т.ч.: 10,0 10,0 10,0 10,0 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради, 
Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 

бюджет м. Одеси 10,0 10,0 10,0 10,0 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської 
ради, Молодіжна рада при Одеському міському голові 

 
бюджет м. Одеси 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всього за напрямом діяльності 
Усього, у т.ч.: 188,1 188,1 187,0 187,0 

бюджет м. Одеси 188,1 188,1 187,0 187,0 

Разом за Програмою 
Усього, у т.ч.: 86 072,2 86 072,2 78 804,5 78 804,5 

бюджет м. Одеси 86 072,2 86 072,2 78 804,5 78 804,5 

 
 



Інформація  

 

до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  

«Про хід виконання у 2017 році  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 фактичного виконання Міської цільової програми 

розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки (далі – Програми) у  2017 році, 

необхідно затвердити  звіт  про хід виконання Програми. 

  

Очікуваний результат: 

внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення  «Про хід 

виконання у 2017 році 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. 

 

 

 

В.о. директора департаменту освіти  

та науки Одеської міської ради                                                       І.Є Столбова 
 

 
 


