
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Л 9 г /£ ' 2018 м. Одеса №

Про забезпечення виконання рішення 
Одеської міської ради від 31.10.2018 
№3823-VII «Про затвердження Плану дій 
з реалізації ініціативи «Громада, 
дружня до дітей та молоді»

На виконання рішення Одеської міської ради від 31.10.2018 №3823-УІІ 
«Про затвердження Плану дій з реалізації ініціативи «Еромада, дружня до 
дітей та молоді», з метою забезпечення координації діяльності закладів та 
установ системи освіти з питань захисту прав та інтересів дітей м. Одеси

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План дій департаменту освіти та науки Одеської міської ради з 
реалізації ініціативи «Еромада, дружня до дітей та молоді» (далі -  План дій) 
(додаток 1).

2. Затвердити План моніторингу й оцінки реалізації Плану дій департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради з реалізації ініціативи «Еромада, 
дружня до дітей та молоді» (далі -  План моніторингу) (додаток 2).

3. Виконавцям та відповідальним особам, зазначеним в додатках 1 та 2 до 
цього наказу:

3.1. Забезпечити виконання Плану дій та Плану моніторингу.
3.2. Надавати до відділу позашкільної освіти та виховної роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради (Чолак В.С.) до 15 
січня та 15 липня кожного року моніторинговий звіт про виконання 
Плану дій.

4. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Чолак В.С.) готувати до 18 січня та 18 липня 
кожного року узагальнений моніторинговий звіт про виконання Плану дій.

5. Заступнику директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
Антонюк І.В. здійснити заходи з включення до відповідних міських 
цільових програм додаткових заходів, передбачених Планом дій.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Думу О.М.

Директор департаменту О.В. Буйневич



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради

№

План дій
департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»
№
з/п

№ в
загально
міському

плані
Назва заходів

Термін
виконання Виконавці Відповідальні

1 . 1.1.6. Проведення в закладах 
дошкільної та загальної 
середньої освіти батьківських 
зборів та тематичних класних 
годин з питань 
імунопрофілактики 
інфекційних захворювань

Січень
2019 р.- 
листопад
2020 р.

ТВО,
керівники
закладів
освіти

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти

2. 1.2.1. Визначення стану рівня 
ризикованої поведінки, 
негативних життєвих явищ, 
вживання психоактивних 
речовин, насильства, 
правопорушень тощо, шляхом 
проведення соціального 
дослідження серед 
старшокласників закладів 
загальної середньої освіти, 
учнів (студентів) закладів 
професійно-технічної освіти

Щороку у 
грудні

Керівники
закладів
освіти

КУ «ОМЦОІ»

3. 1.2.2. Проведення навчання 
психологів закладів загальної 
середньої освіти згідно 3 
комплексною виховною 
програмою з профілактики 
наркотичних та алкогольних 
проблем

Листопад
2018 р .-
грудень
2020 р.

Керівники
закладів
освіти

КУ «ОМЦОІ»

4. 1.2.3. Проведення інформаційно- 
просвітницької роботи щодо 
підвищення рівня обізнаності з 
питань здорового способу 
життя, запобігання 
захворюваності соціально 
значимими хворобами шляхом 
розповсюдження матеріалів 
наглядної агітації

Листопад
2018 р. -
грудень
2020 р.

ТВО,
керівники
закладів
освіти

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти

5. 1.2.4. Розміщення інформації щодо 
профілактики захворюваності 
соціально значимими 
хворобами на сайтах закладів 
загальної середньої освіти

Січень 
2019 р.

Керівники
закладів
освіти

Відділ
інформаційно
-інноваційних
технологій



№
з/п

№ в
загально
міському

плані
Назва заходів

Термін
виконання Виконавці Відповідальні

6. 1.2.6. Впровадження в закладах 
загальної середньої освіти міста 
щоденної 10-хвилинної 
гімнастики для очей та 
забезпечення закладів 
пам’ятками щодо виконання 
даної гімнастики

Січень
2019 р. -  
грудень
2020 р.

ТВО,
керівники
закладів
освіти

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти

7. 1.2.7. Встановлення в закладах 
загальної середньої освіти міста 
тренажерних комплексів для 
занять на уроках фізичної 
культури з метою рівномірного 
розвитку м’язів та 
профілактики порушень 
постави та сприяння 
проведенню навчання педагогів 
з організації роботи дітей з 
використанням даних 
тренажерів

Січень
2019 р .-  
грудень
2020 р.

КУ
«ЦФГДЗУ
СО районів
м. Одеси»,
ТВО,
керівники
закладів
освіти

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти;
господарсько-
економічний
відділ

8. 1.3.1. Сприяння навчанню 
спеціалістів шкільної медицини 
з питань надання медичної 
допомоги підліткам та молоді 
на принципах «дружнього 
підходу» з ВІЛ-інфекцїї, 
інфекцій, що передаються 
статевим шляхом; туберкульозу

Листопад
2018 р. -
грудень
2020 р.

Керівники
закладів
освіти

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти

9. 1.3.4. Сприяння проведенню 
інформаційно-просвітницьких 
заходів з питань профілактики 
ВІЛ, вірусного гепатиту та 
інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, для учнів 8- 
11(12)-х класів закладів 
загальної середньої освіти, 
учнів, студентів закладів 
професійно-технічної та вищої 
освіти

Листопад
2018 р .-
грудень
2020 р.

Керівники
закладів
освіти

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти

10. 1.4.1. Сприяння впровадженню в 
практику роботи медичних 
спеціалістів та вихователів 
закладів дошкільної освіти 
скринінгу розвитку для дітей 
від 0 до 3 років (включно) і для 
дітей від 3 до 6 років (сприяння 
проведенню навчання 
спеціалістів, забезпечення їх 
доступу до програми оцінки 
розвитку дитини, інструкціями 
щодо дій у випадку відхилення 
дитини від норм розвитку)

Грудень
2018 р .-
грудень
2020 р.

ТВО,
керівники
закладів
освіти

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти



№
з/п

№ в
загально
міському

плані
Назва заходів

Термін
виконання Виконавці Відповідальні

11. 1.5.1. Проведення моніторингу 
існуючих потреб в освітніх 
послугах для дітей з 
інвалідністю

У разі 
звернень

ТВО Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти

12. 1.5.2. Забезпечення роботи 
інклюзивно-ресурсних центрів 
в м. Одесі (проведення 
ремонтних робіт в будівлях, 
формування сучасної 
матеріально-технічної бази, 
придбання необхідного 
обладнання, здійснення набору 
спеціалістів)

Грудень
2018 р. -
грудень
2019 р.

ТВО,
КУ
«ЦФГДЗУ 
СО районів 
м. Одеси» 
директори 
ІРЦ

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти;
господарсько-
економічний
відділ

13. 1.5.3. Організація та проведення 
інклюзивного навчання для 
можливості реалізації права на 
освіту дітей та молоді з 
інвалідністю

Листопад
2018 р. -
грудень
2019 р.

ТВО,
керівники
закладів
освіти

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної
освіти

14. 1.7.1. Проведення соціологічного 
дослідження серед учнів шкіл 
та їх батьків щодо наявності 
таких негативних явищ як 
прояви насильства та 
дискримінації з боку вчителів

Грудень
2018 р.-
грудень
2020 р.

Керівники
закладів
освіти

КУ «ОМЦОІ»

15. 1.7.2. Вивчення в закладах загальної 
середньої освіти, де в ході 
дослідження виявлено 
найбільше проблем, стану щодо 
професійної придатності 
персоналу та забезпечення 
профілактики його вигорання

Лютий
2019 р. — 
квітень
2020 р.

КУ
«ОМЦОІ»,
керівники
закладів
освіти

16. 1.8.1. Забезпечення закладів 
дошкільної та загальної 
середньої освіти міста 
інтерактивними комплексами з 
відповідним освітнім 
програмним забезпеченням

Листопад
2018 р. -
грудень
2020 р.

КУ
«ЦФГДЗУ 
СО районів 
м. Одеси», 
керівники 
закладів

Відділ
інформаційно
-інноваційних
технологій

17. 1.8.2. Організація навчання педагогів 
закладів дошкільної та 
загальної середньої освіти 
роботі на інтерактивних дошках 
з відповідним освітнім 
програмним забезпеченням

Січень
2019 р .-  
грудень
2020 р.

ТВО,
керівники
закладів
освіти

Відділ
інформаційно
-інноваційних
технологій



№
з/п

№ в
загально
міському

плані
Назва заходів

Термін
виконання Виконавці Відповідальні

18. 2.1.1. Сприяння Молодіжній раді при 
Одеському міському голові в 
проведенні інформаційної 
кампанію з протидії дитячому 
жебрацтву в місті Одесі

Листопад
2018 р. -
вересень
2019 р.

ТВО,
Молодіжна 
рада при 
Одеському 
міському 
голові

Відділ
позашкільної 
освіти та 
виховної 
роботи

19. 2.2.2. Встановлення апаратів для 
доочищення питної води в 
закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти

Січень
2019 р. -  
грудень
2020 р.

КУ
«ЦФГДЗУ 
СО районів 
м. Одеси», 
керівники 
закладів

Г осподарсько 
-економічний 
відділ



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від 
№

План моніторингу й оцінки реалізації Плану дій департаменту освіти та науки Одеської міської ради
з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді»

Індикатори Дезагрегація Вихідні дані Цільові та фактичні показники Джерело
інформації

Відповідальний 
за збирання 
даних

Відповідальна
особаРік Значення 2018 2019 2020

План Факт План Факт План Факт
Ціль 1. Кожна дитина та молода людина має право на достчт  до якісних освітніх послуг
1) Рівень 
задоволення 
дітей/молоді та 
батьків, якістю 
базових послуг 
(освітніх) %

За віком (діти 
8-13 років, 
молодь 14-35 
років)
За наявністю 
дітей у
домогосподар 
ствах (батьки 
дітей до 8 
років та дітей 
з особливими 
потребами)

2018 70 85 Результати
опитування

Відділ
дошкільної
загальної
середньої,
професійно-
технічної освіти

Становська
А.І.

Завдання 1.1. Діти та їх батьки обізнані щодо переваг вакцинації задля попередження інфекційних захворювань
Заходи 1.1.6. В закладах дошкільної та загальної середньої освіти батьківські збори та тематичні класні години з питань імунопрофілактики інфекційних 
захворювань проведено
План проведення 
батьківських зборів 
та тематичних 
класних годин 
розроблено та 
затверджено, так/ні

2018 І
півріччя,
так

Наказ
департаменту 
освіти та науки

Відділ
дошкільної,
загальної
середньої,
професійно-
технічної освіти

Становська
А.І.

Рівень охоплення 
дітей до загальної

За видами 
закладів

2018 65 - - 80 - 90 Матеріали
опитування

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.



Індикатори Дезагрегація Вихідні дані Цільові та фактичні показники Джерело
інформації

Відповідальний 
за збирання 
даних

Відповідальна
особаРік Значення 2018 2019 2020

План Факт План Факт План Факт
кількості тих, хто 
перебуває в таких 
закладах,%

(дошкільної,
загальної
середньої
освіти)

Рівень охоплення 
батьків до загальної 
кількості всіх 
батьків, діти яких 
відвідують заклади, 
%

За видами
закладів
(дошкільної,
загальної
середньої
освіти)

2018 60 70 90 Матеріали
опитування

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Завдання 1.2. Сформовано прихильність у дітей та молоді до здорового способу життя та проведено про( нлактику захворюваності серед дітей
Заходи 1.2.1. Стан рівня ризикованої поведінки, негативних життєвих явищ, вживання психоактивних речовин, насильства, правопорушень тощо шляхом 
проведення соціального дослідження серед старшокласників закладів загальної середньої освіти, учнів (студентів) закладів професійно-технічної освіти 
визначено
Дослідження 
проведено, так/ні

2018 І
півріччя,
так

Документ, на 
і ідставі якого 
зроводити- 
четься
дослідження.
Матеріали
дослідження

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Оціночний звіт 
підготовлено,так/ні

2018 І
півріччя,
так

Оціночний звіт КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Заходи 1.2.2. Навчання психологів закладів загальної середньої освіти згідно з комплексною виховною програмою з профілактики наркотичних та 
алкогольних проблем проведено
Розроблено та 
затверджено план 
навчання 
психологів, так/ні

2018 І
півріччя,
так

Наказ
департаменту 
освіти та науки

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.



І

Індикатори Дезагрегація Вихідні дані Цільові та фактичні показники Джерело
інформації

Відповідальний 
за збирання 
даних

Відповідальна
особаРік Значення 2018 2019 2020

План Факт План Факт План Факт
Навчання 
психологів 
проведено,так/ні

2018

«

II
півріччя,
так

І півріччя, 
так

Сертифікати
про
проходження
навчання

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Кількість 
психологів які 
пройшли навчання, 
осіб

За статтю 2018 20 зо Звітні
матеріали щодо 
проведення 
заходів (списки 
реєстрації 
учасників, фото 
звіти, тощо)

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Заходи 1.2.3. Інформаційно-просвітницька робота щодо підвищення рівня обізнаності з питань здорового способу життя, запобігання захворюваності 
соціально значимими хворобами шляхом розповсюдження матеріалів наглядної агітації проведена
Частка дітей віком 
до 18 років, які 
поінформовані, з 
числа дітей, що 
навчаються в 
загальноосвітніх 
закладах, %

За віком 
6-12 років 
13-18 років

2018 90 100 100 100 Матеріали
опитування

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Заходи 1.2.4. Інформацію щодо профілактики захворюваності соціально значимими хворобами на сайтах закладів загальної середньої освіти розміщено
Інформацію щодо 
профілактики 
підготовлено до 
розміщення, так/ні

2018 так так так Макети
інформаційних
повідомлень

Відділ
інформаційно-
інноваційних
технологій

Ковальчук І.В.

Частка сайтів, на 
яких розміщено 
інформацію до їх 
загальної кількості, 
%

2018 0 100 100 100 Моніторинг 
сайтів закладів

Відділ
інформаційно-
інноваційних
технологій

Ковальчук І.В.

Заходи 1.2.6. В закладах загальної середньої освіти міста запроваджено щоденну 10-хвилинну гімнастику для очей та забезпечено заклади пам’ятками



Індикатори Дезагрегація Вихідні дані Цільові та фактичні показники Джерело
інформації

Відповідальний 
за збирання 
даних

Відповідальна
особаРік Значення 2018 2019 2020

План Факт План Факт План Факт
щодо виконання даної гімнастики
Частка класів, в 
яких запроваджено 
гімнастику очей в 
загальній кількості 
класів в закладах 
загальної середньої 
освіти міста, %

2018 40 80 90 100 Звіти
керівників 
закладів освіти

Відділ
дошкільної
загальної
середньої,
професійно-
технічної освіти

Становська
А.І.

Заходи 1.2.7. В закладах загальної середньої освіти міста встановлено тренажерні комплекси для занять на уроках фізичної культури з метою 
рівномірного розвитку м’язів та профілактики порушень постави та проведено навчання педагогів з організації роботи дітей з використанням даних 
тренажерів
Частка закладів, в 
яких встановлено 
тренажерні 
комплекси в 
загальній кількості 
закладів, що їх 
потребують, %

2018 36 36 45 55 Акти
приймання-
передачі

КУ
«ЦФГДЗУСО 
районів м. 
Одеси»

Кольва К.В.

Завдання 1.3. Діти та молодь мають можливість отримати послуги з профілактики захворюваності на В 
небезпечні захворювання та полегшення їх наслідків

Л-інфекцію, туберкульоз, інші соціально

Заходи 1.3.4. Інформаційно-просвітницькі заходи з питань профілактики ВІЛ, вірусного гепатиту та інфекцій, що передаються статевим шляхом, для 
учнів 8-11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти, учнів, студенів закладів професійно-технічної та вищої освіти проведено
Рівень охоплення 
учнів закладів 
освіти
інформаційно- 
просвітницькою 
роботою, %

За віком 
14-18 років

2018 50 80 90 95 Матеріали
опитування

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Завдання 1.4. Забезпечено раннє виявлення у дітей вад фізичного та психічного розвитку. Діти в яких виявлені вади мають доступ до послуг подальшої 
реабілітації______ __________ ____________ ____________________________________________________________________________________________



Індикатори Дезагрегація Вихідні дані Цільові та фактичні показники Джерело
інформації

Відповідальний 
за збирання 
даних

Відповідальна
особаРік Значення 2018 2019 2020

План Факт План Факт План Факт
Заходи 1.4.1. Впроваджено в практику роботи медичних спеціалістів, спеціалістів соціальних служб та вихователів дошкільної освіти скринінгу розвитку 
для дітей від 0 до 3 років (включно) і для дітей від 3 до 6 років (проведення навчання спеціалістів, забезпечення їх доступу до програми оцінки розвитку 
дитини, інструкціями щодо дій у випадку відхилення дитини від норм розвитку)
Розроблено та 
затверджено 
програми навчання 
щодо впровадження 
скринінгу розвитку 
для дітей, так/ні

2018 І
півріччя,
так

Наказ
департаменту
охорони
здоров’я

Відділ
дошкільної
загальної
середньої,
професійно-
технічної освіти

Становська
А.І.

Завдання 1.5. Забезпечено освітні потреби дітей з інвалідністю
Рівень охоплення 
відповідною 
освітою дітей 3 
інвалідністю за 
заявами їх батьків, 
%

За віком 
6-12 років 
13-17 років

За статтю

2018 100 100 100 100 Заяви батьків 
та накази про 
зарахування

Відділ
дошкільної
загальної
середньої,
професійно-
технічної освіти

Становська
А.І.

Заходи 1.5.1. Моніторинг існуючих потреб в освітніх послугах для дітей з інвалідністю проведено
Моніторинговий 
звіт підготовлено, 
так/ні

2018 І
півріччя,
так

Відділ
дошкільної
загальної
середньої,
професійно-
технічної освіти

Становська 
А.І.

Заходи 1.5.2. Інклюзивно-ресурсні центри в м. Одесі створено (проведено ремонтні роботи в будівлі ІРЦ, сформовано сучасну матеріально-технічну базу 
центру, придбано необхідне обладнання, здійснено набір спеціалістів) відкрито та функціонують
Кількість створених 
інклюзивно- 
ресурсних центрів, 
од

Райони міста 2018 0 1 2 4 Рішення 
Одеської 
міської ради

Відділ
дошкільної
загальної
середньої,

Становська 
А.І.



Індикатори Дезагрегація Вихідні дані Цільові та фактичні показники Джерело
інформації

Відповідальний 
за збирання 
даних

Відповідальна
особаРік Значення 2018 2019 2020

План Факт План Факт План Факт
професійно- 
технічної освіти

Заходи 1.5.3. Інклюзивне навчання для можливості реалізації дітей та молоді з інвалідністю права на освіту проведено
Рівень охоплення 
дітей інклюзивним 
навчанням за 
заявами батьків, %

За віком 
6-12 років 
І 3-17 років 
За статтю

2018 100 100 100 100 Заяви батьків 
та накази про 
зарахування

Відділ
дошкільної
загальної
середньої,
професійно-
технічної освіти

Становська
А.І.

Завдання 1.6. Діти м. Одеси забезпечені місцями в закладах дошкільної освіти
Кількість дітей 
дошкільного віку в 
закладах дошкільної 
освіти усіх типів та 
форм власності на 
100 місць, од.

За віком 
2-6 років

2018 159 159 140 130 Щорічний 
статистичний 
звіт дошкільної 
освіти

Відділ
дошкільної
загальної
середньої,
професійно-
технічної освіти

Становська
А.І.

Завдання 1.7. Професійний рівень педагогічного складу закладів освіти підвищено
Рівень задоволення 
дітей (13-17) та 
батьків дітей 
шкільного віку (6- 
12) якістю середньої 
освіти, %

За віком 
13-17 років

За статтю

2018 70 85 Матеріали
опитування

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Заходи 1.7.1. Соціологічне дослідження серед учнів шкіл та їх батьків щодо наявності таких негативних явищ як прояви насильства та дискримінації з 
боку вчителів проведено
Розроблено план та 
проведене 
соціологічне 
дослідження, так/ні

2018 І
півріччя,
так

Наказ
департаменту 
освіти та науки

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Частка дітей які 
відчувають прояви

За віком 
6-11 років

2018
6 6

5 о
О - Результати

опитування
КУ «ОМЦОІ» Ярославцева

Н.О.



Індикатори Дезагрегація Вихідні дані Цільові та фактичні показники Джерело
інформації

Відповідальний 
за збирання 
даних

Відповідальна
особаРік Значення 2018 2019 2020

План Факт План Факт План Факт
насильства та 
дискримінації з 
боку вчителів, %

12-18 років 
За статтю

9 9
л.

Заходи 1.7.2. В закладах загальної середньої освіти, де в ході дослідження виявлено найбільше проблем, вивчено стан щодо професійної придатності 
персоналу та забезпечено профілактику його вигорання
Розроблено та 
затверджено план 
заходів щодо 
вивчення 
професійної 
придатності 
персоналу, так/ні

2018 І
півріччя,
так

Наказ
департаменту 
освіти та науки

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Частка охоплених 
закладів вивченням,
%

За видами 
закладів

2018 0 0 80 100 Звіти
практичних
психологів

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Завдання 1.8. Дітям м. Одеси належний рівень освіти, що відповідає сучасним потребам суспільства, забезпечено
Рівень
забезпеченості 
закладів освіти 
інтерактивною 
технікою, відносно 
до наявних потреб, 
%

За видами 
закладів

2018 50 65 75 85 Поквартальні
звіти
департаменту 
освіти та науки

Відділ
інформаційно-
інноваційних
технологій

Ковальчук І.В.

Частка дітей, які 
отримали 
результати ЗНО 
понад 160 балів, %

За статтю 2018 32 32 34 36 Аналітичні
матеріали
УЦОЯО

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.

Заходи 1.8.1. Заклади дошкільної та загальної середньої освіти міста інтерактивними комплексами з відповідним освітнім програмним забезпеченням 
забезпечено
Частка батьків, які 
задоволені якістю

За віком 
За статтю

2018 80 80 - 85 - 90 Результати
опитування

КУ «ОМЦОІ» Ярославцева
Н.О.



Індикатори Дезагрегація Вихідні дані Цільові та фактичні показники Джерело
інформації

Відповідальний 
за збирання 
даних

Відповідальна
особаРік Значення 2018 2019 2020

План Факт План Факт План Факт
середньої освіти, %
Заходи 1.8.2. Навчання педагогів закладів дошкільної та загальної середньої освіти працювати на інтерактивних дотиках з відповідним освітнім 
програмним забезпеченням проведено
Розроблено та 
затверджено план 
навчання педагогів, 
так/ні

2018 І
півріччя,
так

Наказ
департаменту 
освіти та науки

Відділ
інформаційно-
інноваційних
технологій

Ковальчук І.В.

Частка педагогів, 
які пройшли 
відповідне 
навчання, %

За віком 
За статтю

2018 60 60 80 95 Сертифікати Відділ
інформаційно-
інноваційних
технологій

Ковальчук І.В.

Ціль 2. Кожна дитина та молода людина живе в безпечному та чистому середовищі
Завдання 2.1. Діти та молодь отримують інформацію про наслідки та відповідальність за правопорушення
Заходи 2.1.1. Інформаційну кампанію з протидії дитячому жебрацтву в місті Одесі проведено
Кількість охоплених 
заходами дітей, осіб

За віком 
10-18 років

За статтю

2018 0 5 000 8000 12 000 Звітність 
департаменту 
освіти та науки

Відділ
позашкільної 
освіти та 
виховної роботи

Чолак В.С.

Завдання 2.2. Діти та молодь міста Одеса проживають в безпечному середовищі
Заходи 2.2.2. Апарати для доочищення питної води в закладах дошкільної та загальної середньої освіти встановлено
Частка закладів 
освіти, забезпечених 
апаратами, %

За видами 
закладів

2018 31 64 97 Акти
приймання - 
передачі

КУ
«ЦФГДЗУСО 
районів 
м. Одеси»

Кольва К.В.


