
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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 1 Програми «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  
 

Департамент внутрішньої політики 
Одеської міської ради, департамент 
інформації та зв’язків з громадськістю 
Одеської міської ради, департамент 
міського господарства Одеської міської 
ради, служба у справах дітей 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, департамент внутрішньої 
політики Одеської міської ради, 
департамент інформації та зв’язків з 
громадськістю Одеської міської ради, 
департамент міського господарства 
Одеської міської ради, служба у справах 
дітей Одеської міської ради, управління з 
фізичної культури та спорту 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,  

330 246,8 тис.грн 

у тому числі:   

7.1. Кошти бюджету м. Одеси 330 246,8 тис.грн  
 
 
Секретар ради                                                                        О.  Потапський



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                  О. Потапський     

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.: 86 072,2 140 996,5 103 178,1 330 246,8  

бюджет м. Одеси, усього, 86 072,2 140 996,5 103 178,1 330 246,8  
у т.ч. за головними розпорядниками 
бюджетних коштів: 

  

департамент освіти та науки Одеської 
міської ради 

86 072,2 140 641,5 97 641,9 324 355,6  

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  

департамент внутрішньої політики 
Одеської міської ради 

0,0 275,0 5 432,2 5 707,2  

служба у справах дітей Одеської  міської 
ради 

0,0 0,0 64,0 64,0 ». 



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: 

 

В зв’язку з необхідністю 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, а саме в частині 

приведення орієнтовних обсягів фінансування заходів передбачених 

програмою до фактичних бюджетних призначень. На підставі аналізу потреб 

та можливостей освітньої галузі орієнтовні обсяги фінансування окремих 

заходів Програми пропонується скорегувати у 2019 році.  

 

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    О.В. Буйневич 

 

 



"Додаток 2 
 до Програми

Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки

Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

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

1.1.
41,473.5   9,913.9   8,206.0   23,353.6   

41,473.5   9,913.9   8,206.0   23,353.6   

1.2.
4,844.3   1,664.2   1,100.0   2,080.1   

4,844.3   1,664.2   1,100.0   2,080.1   

1.3.
23,520.0   21,000.0   1,720.0   800.0   

23,520.0   21,000.0   1,720.0   800.0   

1.4.

500.0   0.0   400.0   100.0   

500.0   0.0   400.0   100.0   

1.5.

111,903.9   15,670.0   56,246.6   39,987.3   

Підвищення якості надання освітніх послуг
111,903.9   15,670.0   56,246.6   39,987.3   

1.6.
2,539.7   959.7   1,300.0   280.0   

2,539.7   959.7   1,300.0   280.0   

1.7.

3,200.0   1,100.0   2,100.0   0.0   

3,200.0   1,100.0   2,100.0   0.0   

1.8. 2019 рік

2,886.6   0.0   0.0   2,886.6   

2,886.6   0.0   0.0   2,886.6   

1.9. 2019 рік

3,592.7   0.0   0.0   3,592.7   

3,592.7   0.0   0.0   3,592.7   

Всього за напрямом діяльності

194,460.7   50,307.8   71,072.6   73,080.3   

194,460.7   50,307.8   71,072.6   73,080.3   

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
від 
№

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

Проведення капітального ремонту 
будівель, приміщень та систем 

комунікацій закладів освіти

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Забезпечення стабільного функціонування 

закладів освітибюджет          
м. Одеси

Проведення заходів із закріплення за 
закладами освіти права користування 

земельними ділянками

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Закріплення за навчальними закладами 

права користування земельними ділянкамибюджет          
м. Одеси

Проведення заходів з 
енергозбереження в закладах освіти

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Створення умов для комфортного 

перебування дітей у закладах освіти, 
економія енергоресурсівбюджет          

м. Одеси

Оснащення кабінетів психологічної 
служби та корекційно-розвиткової 
роботи закладів освіти  необхідним 

обладнанням, забезпечення 
психологічної служби міста сучасним 

інструментарієм

2018-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Створення умов для підвищення якості 
навчання осіб з особливими освітніми 

потребамибюджет          
м. Одеси

Модернізація матеріально-технічної 
бази закладів освіти, оснащення 

сучасним обладнанням та навчальним 
приладдям 

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет          
м. Одеси

Проведення робіт із благоустрою 
територі закладів освіти

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Створення належних умов для навчання та 

виховання дітей у закладах освітибюджет          
м. Одеси

Модернізація матеріально-технічної 
бази міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів, закладів 
позашкільної освіти

2017-2018 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Створення умов для допрофесійної 

підготовки, професійної орієнтації, 
творчого розвитку дітей та молодібюджет          

м. Одеси

Забезпечення утримання комунальної 
установи "Міський підлітково-

молодіжний центр"

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради

Усього,           
у т.ч.: Створення умов для забезпечення 

змістовного дозвілля дітей та молоді              
     за місцем проживаннябюджет          

м. Одеси

Надання освітніх послуг особам,             
             що перебувають в установах, 
підпорядкованих службі у справах 

дітей Одеської міської ради та 
Державній кримінально-виконавчій 

службі України

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Оплата праці працівників закладів освіти 
міста, що надають освітні послуги особам, 

які перебувають в установах служби              
     у справах дітей Одеської міської ради, 

Державної кримінально-виконавчої служби 
України

бюджет          
м. Одеси

Усього,           
у т.ч.:

бюджет          
м. Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

2. Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді

2.1.

12,711.6   11,105.0   681.0   925.6   

12,711.6   11,105.0   681.0   925.6   

2.2.

66,867.4   6,130.0   53,737.4   7,000.0   

66,867.4   6,130.0   53,737.4   7,000.0   

2.3.

12,555.0   8,450.0   3,355.0   750.0   

12,555.0   8,450.0   3,355.0   750.0   

2.4.
8,776.3   4,227.1   3,206.0   1,343.2   

8,776.3   4,227.1   3,206.0   1,343.2   

2.5.
540.6   0.0   500.0   40.6   

540.6   0.0   500.0   40.6   

2.6.

2,844.2   1,157.7   800.0   886.5   

2,844.2   1,157.7   800.0   886.5   

2.7. 2019 рік
908.0   0.0   0.0   908.0   

908.0   0.0   0.0   908.0   

Всього за напрямом діяльності
105,203.1   31,069.8   62,279.4   11,853.9   

105,203.1   31,069.8   62,279.4   11,853.9   

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

3.1.

3,337.0   1,218.0   719.0   1,400.0   

3,337.0   1,218.0   719.0   1,400.0   

3.2.

1,513.3   1,000.0   344.0   169.3   

1,513.3   1,000.0   344.0   169.3   

3.3.
225.0   25.0   100.0   100.0   

225.0   25.0   100.0   100.0   

Модернізація спортивної бази закладів 
дошкільної та загальної середньої 

освіти (спортивні зали, фізкультурно-
оздоровчі комплекси, стадіони, 

майданчики тощо)

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Створення умов для фізичного розвитку 
дітей та учнівської молодібюджет         м. 

Одеси

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

обробка дерев`яних конструкцій 
протипожежною сумішшю, придбання 
засобів пожежогасіння,  ремонт систем 

пожежогасіння)

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Забезпечення безпечних умов навчання та 
виховання в закладах освіти

бюджет         м. 
Одеси

Модернізація харчоблоків закладів 
дошкільної та загальної середньої 

освіти

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:  Забезпечення повноцінного харчування 

дітей у закладах освіти, поліпшення їх 
здоров`я бюджет         м. 

Одеси

Придбання технологічного обладнання 
для  закладів освіти

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Створення умов для ефективної 

господарської діяльності закладів освітибюджет         м. 
Одеси

Модернізація медичних кабінетів 
закладів освіти та придбання 

необхідного обладнання

2018-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Покращення медичного обслуговування 
учасників навчально-виховного процесу в  

закладах освіти

бюджет         м. 
Одеси

Забезпечення учнів (вихованців) та 
працівників закладів освіти послугами 
з надання екстреної медичної допомоги

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Організація перевезення окремих 
категорій дітей, які навчаються в  

закладах освіти м. Одеси

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Забезпечення безпечних умов перевезення 

окремих категорій дітей, що навчаються в 
закладах освіти м. Одесибюджет         м. 

Одеси

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Забезпечення закладів та установ 
освіти комп’ютерною технікою 

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення ефективності навчально-
виховного процесу, науково-методичного 

супроводу та управлінської діяльності 
освітньої галузі міста 

бюджет         м. 
Одеси

Забезпечення закладів та установ 
освіти мультимедійною та 
інтерактивною технікою

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Оновлення комп’ютерного обладнання, 
придбання комплектуючих

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення ефективності навчально-
виховного процесу, науково-методичного 

супроводу та управлінської діяльності 
освітньої галузі міста 

бюджет         м. 
Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

3.4.

482.6   232.6   250.0   0.0   

482.6   232.6   250.0   0.0   

3.5. 2018 рік

720.0   0.0   720.0   0.0   

720.0   0.0   720.0   0.0   

3.6. 2018 рік

500.0   0.0   500.0   0.0   

500.0   0.0   500.0   0.0   

3.7.

797.1   0.0   520.0   277.1   

797.1   0.0   520.0   277.1   

3.8.

84.4   0.0   61.5   22.9   

84.4   0.0   61.5   22.9   

3.9.

720.3   0.0   300.0   420.3   

720.3   0.0   300.0   420.3   

3.10.

475.0   155.0   160.0   160.0   

475.0   155.0   160.0   160.0   

3.11.
120.0   20.0   50.0   50.0   

120.0   20.0   50.0   50.0   

3.12.

80.0   50.0   15.0   15.0   

80.0   50.0   15.0   15.0   

3.13.
669.1   538.1   100.0   31.0   

669.1   538.1   100.0   31.0   

3.14.
1,147.0   0.0   1,000.0   147.0   

1,147.0   0.0   1,000.0   147.0   

Підвищення ефективності навчально-
виховного процесу, науково-методичного 

супроводу та управлінської діяльності 
освітньої галузі міста 

Забезпечення закладів та установ 
освіти периферійними пристроями 

(принтер, сканер, копіювальна техніка, 
відеокамера тощо)

2017-2018 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Забезпечення  доступу закладів та 
установ освіти до мережі Інтернет 

волоконно-оптичними лініями зв’язку 

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Вдосконалення організації вільного 
доступу учасників навчально-виховного 

процесу до безпечних інформаційних 
ресурсів у закладах освіти та установах

бюджет         м. 
Одеси

Створення в закладах та установах 
освіти WI-FI-зон (безпровідний 

Інтернет)

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Оплата за надання послуг з 
користування мережею Інтернет

2018-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

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 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Вдосконалення організації вільного 
доступу учасників навчально-виховного 

процесу до безпечних інформаційних 
ресурсів у закладах освіти та установахбюджет         м. 

Одеси

Придбання та впровадження 
ліцензійних пакетів програм та 

програмного забезпечення у закладах 
та установах освіти

2018-2019 
рік

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Вдосконалення 
роботи в закладах та установах освіти з 
питань дотримання норм законодавства 

України у сфері інтелектуальної власності
бюджет         м. 

Одеси

Підтримка автоматизованої системи 
реєстрації дітей дошкільного віку (asrd) 

та модернізація web-сайтів закладів 
дошкільної освіти, які знаходяться у 

системі реєстрації

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Забезпечення прозорості та відкритості 
діяльності закладів освіти та органів 

управління освітою, формування єдиного 
освітньо-інформаційного простору

бюджет          
м. Одеси

Підтримка web-сайтів закладів та 
установ освіти

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Модернізація та підтримка  web-сайту 
департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Впровадження інформаційної системи 
управління освітою у навчально-
виховний процес та управлінську 

діяльність

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Поліпшення якості інформаційного 

забезпечення шляхом формування та 
поповнення загальної бази данихбюджет         м. 

Одеси

Введення електронного 
документообігу у закладах та 

установах освіти щодо управлінської 
діяльності

2018-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Оптимізація діловодства в закладах та 

установах освітибюджет         м. 
Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

3.15.
210.0   100.0   100.0   10.0   

210.0   100.0   100.0   10.0   

Всього за напрямом діяльності
11,080.8   3,338.7   4,939.5   2,802.6   

11,080.8   3,338.7   4,939.5   2,802.6   

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

4.1.

900.0   300.0   300.0   300.0   

900.0   300.0   300.0   300.0   

4.2.

300.0   100.0   100.0   100.0   

300.0   100.0   100.0   100.0   

4.3.

150.0   50.0   50.0   50.0   

150.0   50.0   50.0   50.0   

4.4.
150.0   50.0   50.0   50.0   

150.0   50.0   50.0   50.0   

4.5.

450.0   0.0   250.0   200.0   

450.0   0.0   250.0   200.0   

4.6.

200.0   0.0   100.0   100.0   

200.0   0.0   100.0   100.0   

4.7.
70.0   0.0   50.0   20.0   

70.0   0.0   50.0   20.0   

4.8. 2019 рік
1,100.0   0.0   0.0   1,100.0   

1,100.0   0.0   0.0   1,100.0   

Поповнення бібліотечних фондів 
закладів освіти художньою та 

довідковою літературою

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Осучаснення бібліотечних фондів закладів 

освітибюджет         м. 
Одеси

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

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 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Стимулювання дітей до участі в 
інтелектуальних, спортивних, творчих 

змаганнях, підтримка обдарованих дітейбюджет         м. 
Одеси

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 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Стимулювання дітей до участі в 
інтелектуальних, спортивних, творчих 

змаганнях, підтримка обдарованих дітейбюджет         м. 
Одеси

Проведення міських олімпіад, 
інтелектуальних конкурсів, турнірів із 

навчальних предметів (Інтернет-
олімпіади, турніри тощо), 
нагородження переможців

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Створення умов для розвитку 

інтелектуальних здібностей дітей та 
учнівської молодібюджет         м. 

Одеси

Проведення міських творчих 
конкурсів, нагородження переможців

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Створення умов для розвитку творчих 

здібностей дітей та молодібюджет         м. 
Одеси

Організація заходів з обміну досвідом 
учнів (вихованців), педагогів та інших 

працівників (організація поїздок, 
прийом делегацій)

2018-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Інтеграція закладів освіти та установ до 

вітчизняного та міжнародного освітнього 
просторубюджет         м. 

Одеси

Організація та проведення навчально-
практичних семінарів, тренінгів, 

майстер-класів тощо для учнів закладів 
загальної середньої освіти міста

2018-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Розвиток інтелектуальних та творчих 

здібностей учнів  закладів загалбної 
середньої освіти містабюджет         м. 

Одеси

Реалізація проекту моніторингових 
освітніх досліджень

2018-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Створення умов для моніторингу освітніх 

процесів з метою прийняття ефективних 
управлінських рішень бюджет         м. 

Одеси

Організація видовищних заходів для 
дітей, що потребують особливої 

соціальної уваги і підтримки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Забезпечення відвідування дітьми, що 

потребують особливої соціальної уваги і 
підтримки, видовищних заходів бюджет         м. 

Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

4.9. 2019 рік

137.8   0.0   0.0   137.8   

137.8   0.0   0.0   137.8   

Всього за напрямом діяльності
3,457.8   500.0   900.0   2,057.8   

3,457.8   500.0   900.0   2,057.8   

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

5.1.

364.0   100.0   100.0   164.0   

300.0   100.0   100.0   100.0   

2019 рік 64.0   0.0   0.0   64.0   

5.2.
30.0   10.0   10.0   10.0   

30.0   10.0   10.0   10.0   

5.3.

1,917.8   417.8   750.0   750.0   

1,917.8   417.8   750.0   750.0   

5.4.

300.0   100.0   100.0   100.0   

300.0   100.0   100.0   100.0   

5.5.
120.0   40.0   40.0   40.0   

120.0   40.0   40.0   40.0   

5.6.
400.0   0.0   200.0   200.0   

400.0   0.0   200.0   200.0   

5.7. 2019 рік

9,533.9   0.0   0.0   9,533.9   

9,533.9   0.0   0.0   9,533.9   

Всього за напрямом діяльності
12,665.7   667.8   1,200.0   10,797.9   

12,665.7   667.8   1,200.0   10,797.9   

Забезпечення виплат стипендій 
міського голови учням закладів 

загальної середньої освіти та студентам 
закладів вищої освіти                              

м. Одеси

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Стимулювання кращих школярів та 
студентів м. Одесибюджет         м. 

Одеси

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

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

2017-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.: Ознайомлення педагогів з інноваційними 

технологіями для широкого їх 
впровадження в педагогічну практику, з 

проблематикою психологічного насилля та 
шляхами його подолання; профілактика 
правопорушень у дитячому середовищі 

тощо

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

бюджет         м. 
Одеси

Служба у справах 
дітей Одеської 
міської ради

бюджет         м. 
Одеси

Видання інформаційно-методичних 
матеріалів

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Інформаційно-методичне забезпечення  

навчально-виховного процесубюджет         м. 
Одеси

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

одну особу на місяць)

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Стимулювання молоді до роботи в освітній 

галузі, підтримка педагогічних працівників 
- молодих спеціалістівбюджет         м. 

Одеси

Проведення міських етапів конкурсів 
педагогічної майстерності та 

матеріальне заохочення переможців 

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Стимулювання  вчителів до підвищення 
професійного рівня

бюджет         м. 
Одеси

Забезпечення участі педагогів - 
переможців міських конкурсів,               

у конкурсах вищого рівня

2017-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Забезпечення заохочувальних виплат 
педагогам, які досягли значних успіхів 

у роботі з обдарованими дітьми та 
молоддю

2018-2019 
роки

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.: Стимулювання педагогічних працівників до 

підвищення ефективності роботи з 
обдарованими дітьми та молоддюбюджет         м. 

Одеси

Забезпечення муніципальних виплат  
педагогам, яким присвоєно почесне 

звання "Кращий педагогічний 
працівник м. Одеси", заступникам 
директорів з навчально-виховної 

роботи, окремим категоріям 
працівників закладів та установ освіти 
комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси, непрацюючим 
педагогам-пенсіонерам 

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради

Усього,           
у т.ч.:

Забезпечення соціальної підтримки кращих 
педагогічних працівників міста, 

непрацюючих педагогів-пенсіонерів, 
окремих категорій працівників закладів та 

установ освіти 
бюджет         м. 

Одеси

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

6. Розвиток молодіжного руху міста Одеси

6.1.

40.0 0.0 20.0 20.0

20.0   0.0   20.0   0.0   

20.0   0.0   0.0   20.0   

6.2.

60.0   0.0   30.0   30.0   

30.0   0.0   30.0   0.0   

30.0   0.0   0.0   30.0   

6.3.

160.0   30.0   65.0   65.0   

30.0   30.0   0.0   0.0   

130.0   0.0   65.0   65.0   

Проведення інформаційної кампанії із 
захисту прав дітей, протидії дитячому 

жебрацтву (виготовлення 
інформаційних плакатів, листівок, 

закладок тощо)

2018-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення рівня інформованості дітей про 
їх права та обов`язки 

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Проведення міських інформаційно-
пізнавальних квестів

2018-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення рівня інформованості дітей  
про історію та культуру нашого міста

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Проведення засідань "круглого столу", 
тренінгів, форумів, конференцій, 

майстер-класів тощо з питань 
молодіжної політики

2017-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення рівня обізнаності молоді про 
права та обов'язки, обмін досвідом з питань 

молодіжної політики

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

6.4.

0.0   0.0   0.0   0.0   

0.0   0.0   0.0   0.0   

6.5.

60.0   0.0   50.0   10.0   

60.0   0.0   50.0   10.0   

6.6.

60.0   0.0   30.0   30.0   

60.0   0.0   30.0   30.0   

6.7.

225.0   0.0   75.0   150.0   

225.0   0.0   75.0   150.0   

6.8.

30.0   0.0   15.0   15.0   

15.0   0.0   15.0   0.0   

15.0   0.0   0.0   15.0   

Організація та проведення спортивних 
фестивалів, майстер-класів для молоді

2017-2019 
роки

Управління з 
фізичної культури та 

спорту Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення рівня інформованості молоді 
про різні види спорту

бюджет         м. 
Одеси

Створення та популяризація 
інформаційного порталу з питань 

молодіжної політики, Молодіжної ради 
при Одеському міському голові

2018-2019 
роки

Департамент 
інформації та 

зв'язків з 
громадськістю 

Одеської міської 
ради, Молодіжна 

рада при Одеському 
міському голові

Усього,           
у т.ч.:

Створення загальноміського молодіжного 
Інтернет-порталу Молодіжної ради при 

Одеському міському головібюджет         м. 
Одеси

Організація та проведення акції для 
молоді ї "Чисте повітря" (висадження 

дерев)

2018-2019 
роки

Департамент 
міського 

господарства 
Одеської міської 
ради, Молодіжна 

рада при Одеському 
міському голові

Усього,           
у т.ч.:

Формування відповідального відношення 
молоді до довкіллябюджет         м. 

Одеси

Організація та проведення 
Молодіжного чемпіонату міста Одеси з 

гумору

2018-2019 
роки

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

Усього,           
у т.ч.:

Сприяння всебічному розвитку молоді, 
формуванню її активної громадянської 

позиції

бюджет         м. 
Одеси

Організація святкування Дня дитячої 
книги, присвяченого дню народження 

Г.Х. Андерсена

2018-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення зацікавленості учнів 
початкової школи до читання літератури, 

розвиток пам'яті  та креативного мислення 
дітей

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

6.9.

46.1   11.1   15.0   20.0   

11.1   11.1   0.0   0.0   

35.0   0.0   15.0   20.0   

6.10.

75.0   20.0   20.0   35.0   

20.0   20.0   0.0   0.0   

55.0   0.0   20.0   35.0   

6.11.

40.0   0.0   15.0   25.0   

15.0   0.0   15.0   0.0   

25.0   0.0   0.0   25.0   

Організація та проведення 
інтелектуальних ігор для молоді             

                 м. Одеси

2017-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Розвиток культури інтелектуальних ігор 
для молоді  у  м. Одесі, налагодження 

комунікації та співробітництва між 
органами студентського самоврядування 

закладів вищої освіти  міста

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Організація та проведення школи 
студентського самоврядування

2017-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Формування активної громадянської 
позиції у студентської молоді

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Організація та проведення соціально-
розважальної акції до Міжнародного 

дня сім'ї 

2018-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Формування сімейних цінностей, розвиток 
творчих здібностей дітей 

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

6.12.

90.0   20.0   30.0   40.0   

20.0   20.0   0.0   0.0   

70.0   0.0   30.0   40.0   

6.13.

50.0   0.0   25.0   25.0   

50.0   0.0   25.0   25.0   

6.14.

20.0   0.0   10.0   10.0   

10.0   0.0   10.0   0.0   

10.0   0.0   0.0   10.0   

6.15.

50.0   0.0   25.0   25.0   

50.0   0.0   25.0   25.0   

Організація та проведення фестивалю 
молодіжної творчості "Одеська хвиля"

2017-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Розвиток творчого потенціалу студентської 
молоді міста Одеси, заохочення її до участі 

у культурно-масових заходах

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Організація та проведення конкурсу-
рейтингу "Топ молодіжних лідерів 

Одеси"

2018-2019 
роки

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

Усього,           
у т.ч.:

Стимулювання участі молоді у суспільному 
житті міста Одесибюджет         м. 

Одеси

Організація та проведення музично-
розважального заходу "Трамвай щастя" 

до Дня захисту дітей та до Дня 
народження міста Одеси

2018-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Популяризація діяльності Молодіжної ради 
при Одеському міському голові

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Організація та проведення міського 
конкурсу соціальної реклами

2018-2019 
роки

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення рівня громадської активності 
молоді містабюджет         м. 

Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

6.16.

155.0   0.0   55.0   100.0   

55.0   0.0   55.0   0.0   

100.0   0.0   0.0   100.0   

6.17.

20.0   0.0   5.0   15.0   

5.0   0.0   5.0   0.0   

15.0   0.0   0.0   15.0   

6.18.

397.0   97.0   100.0   200.0   

197.0   97.0   100.0   0.0   

200.0   0.0   0.0   200.0   

Організація та проведення театральної 
вистави "Великодня реконструкція"

2018-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Розвиток творчого потенціалу студентської 
молоді міста Одеси, заохочення до 

вивчення історії та культури 

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Проведення майстер-класів із 
рукоділля для дітей із соціально 
незахищених верств населення 

2018-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Соціалізація знедолених дітей, розвиток 
дрібної моторики

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Організація та проведення  заходів до 
Дня молоді

2017-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення ролі молоді в суспільному 
житті міста Одеси

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси



Перелік заходів Програми Виконавці Очікуваний результат

Усього 2017 рік 2018 рік 2019 рік

№      
з/п

Строк 
виконання 

заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                         
    тис.грн, у тому числі:

6.19.

50.0   10.0   20.0   20.0   

10.0   10.0   0.0   0.0   

40.0   0.0   20.0   20.0   

6.20.

1,750.6   0.0   0.0   1,750.6   

1,750.6   0.0   0.0   1,750.6   

Всього за напрямом діяльності

3,378.7   188.1   605.0   2,585.6   

3,378.7   188.1   605.0   2,585.6   

Всього за Програмою
330,246.8   86,072.2   140,996.5   103,178.1   

330,246.8   86,072.2   140,996.5   103,178.1   
".

Секретар ради О. Потапський

Організація та проведення заходів до 
Дня студента

2017-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Підвищення ролі молоді в суспільному 
житті міста Одеси

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради, 
Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Забезпечення утримання комунальної 
установи "Одеський муніципальний 

молодіжний центр"

2017-2019 
роки

Усього,           
у т.ч.:

Створення умов для забезпечення 
змістовного дозвілля молоді за місцем 

проживання
Департамент 
внутрішньої 

політики Одеської 
міської ради, 

Молодіжна рада при 
Одеському міському 

голові

бюджет         м. 
Одеси

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси

Усього,           
у т.ч.:

бюджет         м. 
Одеси


