
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення на розгляд Одеської 

міської ради проекту рішення                             

«Про затвердження Міської цільової 

програми розвитку освіти в м. Одесі 

на 2020-2022  роки» 

 

 

 

 

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

самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 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 забезпечення стабільного 

розвитку системи освіти для задоволення потреб територіальної громади 

міста Одеси, росту економіки, особистісного розвитку учнів та вихованців 

закладів освіти згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами 

виконавчий комітет Одеської міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                            

«Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі                

на 2020-2022 роки» (додається).  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 
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Про затвердження Міської цільової 

програми розвитку освіти в м. Одесі 

на 2020-2022 роки 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                         

«Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», 

«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 

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 забезпечення 

стабільного розвитку системи освіти для задоволення потреб територіальної 

громади міста Одеси, росту економіки, особистісного розвитку учнів та 

вихованців закладів освіти згідно з їх індивідуальними здібностями                 

і потребами Одеська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Міську цільову програму розвитку освіти в м. Одесі                   

на 2020-2022 роки (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму. 
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Одеса – 2020 

 



 

1. ПАСПОРТ 

Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі 

на 2020-2022 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  

 

Служба у справах дітей Одеської 

міської ради  

4. Відповідальний виконавець 

Програми  

Департамент освіти та науки Одеської 

міської ради 

5. Виконавці Програми  

 

Департамент освіти та науки Одеської 

міської ради, служба у справах дітей 

Одеської міської ради 

6. Термін реалізації Програми  2020-2022 роки 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього,  
566 066,5 тис.грн 

у тому числі:  

7.1. Кошти бюджету м. Одеси 566 066,5 тис.грн 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

Для визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма,  

здійснено аналіз виконання Міської цільової програми розвитку освіти                     

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

від 14 червня 2017 року № 2136-VІІ, з урахуванням досягнутих результатів і 

питань, що потребують подальшого вирішення. 

Освітня сфера міста Одеси протягом останніх років розвивається 

відповідно до потреб і особливостей територіальної громади міста у напрямі 

підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування 

закладів освіти, поліпшення доступу до якісних освітніх послуг. 

Програма  виходить із того, що в м. Одесі: 

- сформовано мережу закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси 

для забезпечення освітніх потреб мешканців міста; 

- реалізується Концепція створення додаткових місць в закладах 

дошкільної освіти м. Одеси, затверджена рішенням Одеської міської ради             

від 12 грудня 2018 року № 4003-VІІ; 

- підвищено якість освіти в закладах освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси; 



 

- впроваджено застосування інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій в освітньому процесі; 

- створено комунальну установу «Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив» та впроваджується система підготовки, підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; 

- започаткована діяльність Парламенту старшокласників закладів 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади             

м. Одеси. 

Однак, темпи перетворень не повною мірою задовольняють потреби 

особистості, суспільства і держави, тому освітня галузь міста потребує 

модернізації змісту та корекції розвитку. 

Наразі залишаються актуальними проблеми забезпечення рівного 

доступу до здобуття якісної освіти, належного фінансування закладів освіти 

усіх типів, створення належних умов, серед них безпечних та нешкідливих, 

для навчання, виховання та розвитку учнів і вихованців, здійснення                    

заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу, підвищення 

престижності праці працівників освітньої галузі. 

Визначення проблем галузі, на розв’язання яких спрямована Програма, 

представлено за напрямами. 

 

2.1. Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній освіті 

дітей та стабільного функціонування закладів освіти 

 

У м. Одесі мережа закладів дошкільної освіти станом на 01 січня                    

2020 року становить 131 одиницю, в яких отримують дошкільну освіту 

більше 30 тис. дітей, що становить 93 % від загальної кількості дітей віком 

від 3 до 6 років. 

За час реалізації Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси 

на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                              

від 14 червня 2017 року № 2136-VІІ, спостерігалася позитивна динаміка 

розвитку мережі закладів дошкільної освіти.  

Так, за 2017-2019 роки мережа закладів дошкільної освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси збільшилась на 6 закладів                          

(29 груп/575 місць), а саме:   

- 2017 рік – Одеські заклади дошкільної освіти № 19 (6 груп/120 місць), 

№ 48 (3 групи/55 місць), № 125 (3 групи/60 місць); 

- 2018 рік – Одеський заклад дошкільної освіти № 41 (7 груп/              

140 місць);  

- 2019 рік – Одеські заклади дошкільної освіти № 12 (6 груп/120 місць), 

№ 16 (4 групи/80 місць). 

Загалом за 2017-2019 роки в місті утворено 1 085 додаткових місць                 

у закладах дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади 

м. Одеси за рахунок передачі закладів дошкільної освіти у комунальну 

власність, введення в експлуатацію капітально відремонтованих закладів, що 

не використовувалися за призначенням, відкриття додаткових                             



 

груп, які не використовувалися за призначенням, у функціонуючих закладах 

дошкільної освіти.  

Кількість дітей у закладах дошкільної освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси щорічно збільшується:  

- 2017 рік – 29 731; 

- 2018 рік – 30 148; 

- 2019 рік – 30 238. 

Триває робота автоматизованої системи реєстрації дітей до закладів 

дошкільної освіти м. Одеси на порталі: asrd.org. 

Вживаються заходи щодо реалізації  Концепції створення додаткових 

місць у закладах дошкільної освіти м. Одеси, затвердженої рішенням 

Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 4003-VII. 

Незважаючи на позитивну динаміку розвитку мережі та зростання 

показника охоплення дітей дошкільною освітою, є низка факторів (наявність 

черги, міграція молодих сімей з дітьми до міста, збільшення кількості 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій), які 

викликають нагальну потребу у розширенні мережі закладів дошкільної 

освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, що дасть 

можливість зменшити кількість дітей у групах. У 2019/2020 навчальному 

році на 100 місць у закладах дошкільної освіти припадає 148 дітей. Існує 

черга на влаштування, в якій наразі чекають на дошкільну освіту                          

2 662 дитини віком від 3 до 5 років. 

Мережа закладів загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси складається зі 124 закладів, з них:  

- 7 закладів загальної середньої освіти  І ступеня; 

- 8 закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів; 

- 87 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; 

- 1 заклад загальної середньої освіти ІІІ ступеня; 

- 18 навчально-виховних комплексів; 

- 3 спеціальні заклади для дітей з особливими освітніми потребами. 

Крім того, функціонують 4 вечірні школи, 3 міжшкільні навчально-

виробничі комбінати, Одеський комунальний навчальний заклад «Дитячий 

будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області. 

У 2018/2019 навчальному році вперше за роки незалежності України                  

в місті було збудовано новий заклад освіти – Одеський ліцей 

«Європейський». 

Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси щорічно збільшується: 

- 2017 рік – 95 181 учень; 

- 2018 рік – 100 004 учні; 

- 2019 рік – 103 793 учні. 

Таким чином, упродовж останніх трьох років кількість школярів 

збільшилася майже на 9 тисяч (8 612 учнів), що становить 8,3 % від їх 

загальної кількості, що рівнозначно наповнюваності 9 закладів загальної 

середньої освіти по тисячі учнів у кожному. 



 

Мережа закладів загальної середньої освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси в цілому задовольняє освітні потреби 

мешканців міста. Разом з тим, існує проблема забезпечення територіальної 

доступності до закладів загальної середньої освіти в місцях інтенсивної 

забудови житлового сектора. 

Середня наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти  

щорічно зростає: 

- 2018/2019 навчальний рік – 28 учнів; 

- 2019/2020 навчальний рік – 29 учнів. 

Зокрема, перевантажені понад нормативи класи в окремих школах 

Приморського, Київського та Суворовського районів, які є місцями 

інтенсивної забудови житлового сектора та межують з приміськими 

районами, в яких теж здійснюється будівництво багатоповерхових будинків 

при повній відсутності шкіл. Усе це призводить до збільшення кількості 

шкіл, які працюють у 2 зміни або з підзміною: 

- 2017/2018 навчальний рік – 26 шкіл; 

- 2018/2019 навчальний рік – 28 шкіл; 

- 2019/2020 навчальний рік – 34 школи. 

Разом з тим, зростання контингенту учнів потребує збільшення місць       

у закладах загальної середньої освіти комунальної власності територіального 

громади м. Одеси та розвитку їх мережі.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» органи місцевого 

самоврядування забезпечують здобувачам освіти територіальну доступність 

до повної загальної середньої освіти. Поступово реалізуються усі 

нововведення, передбачені у вказаному законі.  

Проводиться робота щодо впровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти                   

«Нова українська школа», а саме: створення нового освітнього середовища; 

впровадження нового змісту освіти, спрямованого на формування 

компетентностей XXI століття, тощо.  

У місті збережена мережа спеціальних закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 

Впроваджується інклюзивна освіта та інтегроване навчання дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які 

потребують особливої педагогічної уваги, корекції фізичного та розумового 

розвитку, створено умови для навчання й виховання дітей з особливими 

освітніми потребами: 

- 2017 рік – 32 інклюзивні класи, в яких навчалися 70 дітей з 

особливими освітніми потребами, та 8 інклюзивних груп, в яких 

виховувалися 20 дітей з особливими освітніми потребами; 

- 2018 рік – 43 інклюзивні класи, в яких навчалися 66 дітей з 

особливими освітніми потребами, та 16 інклюзивних груп, в яких 

виховувалися 37 дітей з особливими освітніми потребами; 



 

- 2019 рік – 131 інклюзивний клас, в яких навчалися 210 дітей з 

особливими освітніми потребами, та 24 інклюзивні групи, в яких 

виховувалися 62 дитини з особливими освітніми потребами. 

У 2019 році розпочали роботу 8 інклюзивно-ресурсних центрів,  

створено 11 ресурсних кімнат у закладах освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси. 

Налагоджена тісна співпраця соціально-психологічних служб системи 

освіти, педагогічних колективів спеціальних закладів,  інклюзивно-ресурсних 

центрів з питань ранньої діагностики та корекційної роботи з дітьми                         

з особливими освітніми потребами. 

З метою забезпечення безперешкодного доступу дітей з обмеженими 

фізичними можливостями до приміщень закладів освіти 45 % закладів освіти 

(ЗДО – 40, ЗЗСО – 84) обладнані пандусами.   

Разом з тим, потребують вирішення проблеми дооснащення міських 

інклюзивно-ресурсних центрів, кабінетів психологічної служби, ресурсних 

кімнат, інклюзивних та спеціальних груп (класів) закладів освіти засобами 

корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, 

створення медіатек. 

Якість сучасної освіти, яка відповідає запитам суспільства та 

соціально-економічним умовам, безпосередньо пов’язана зі станом 

матеріально-технічної бази закладів. 

Будівлі та приміщення 279 закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси, середній термін експлуатації яких                   

50-60 років, потребують значної фінансової підтримки для утримання в 

належному стані, підвищення їх енергоефективності, удосконалення 

матеріально-технічної та навчальної бази. 

Наразі оформлено право постійного користування земельними 

ділянками в 36 закладах освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси. Процес оформлення триває у 20 закладах освіти. 

 Таким чином, потребують вирішення наступні питання: 

 - недостатня забезпеченість населення м. Одеси закладами дошкільної 

освіти; 

 - перевантаженість закладів загальної середньої освіти в окремих 

районах міста; 

 - низька енергоефективність будівель та приміщень, застаріла 

матеріально-технічна та навчально-методична база закладів освіти,  

відсутність благоустрою території; 

 - відсутність у більшості закладів освіти закріплення права 

користування земельними ділянками. 

 

2.2. Створення безпечних і нешкідливих умов навчання, виховання                    

та розвитку дітей та учнівської молоді 

 

Серед найгостріших соціальних проблем, що постають сьогодні перед 

містом, – проблема збереження здоров’я дітей і молоді. Обстеження учнів 



 

шкіл показало, що 70 % дітей мають низький та нижчий за середній рівень 

здоров’я, перебувають на диспансерному обліку. Медичні кабінети закладів 

освіти потребують модернізації, забезпечення лікарськими засобами, 

виробами медичного призначення та облаштування відповідно до 

нормативних вимог.  

Ряд закладів освіти комунальної власності територіальної громади       

м. Одеси має недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення для 

розвитку фізкультури і спорту, військової справи, трудового навчання. 

Одним із чинників збереження здоров’я дітей є їх залучення до масових 

занять різноманітними видами рухової діяльності. Цьому сприяє 

модернізація спортивних баз закладів освіти: спортивних залів, стадіонів, 

майданчиків тощо.  

Питання організації харчування дітей у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади         

м. Одеси було і залишається одним із найактуальніших. Для забезпечення 

якісного, повноцінного харчування учнів у школах модернізовано                           

91 харчоблок закладів освіти, поступово оновлюється необхідне технологічне 

обладнання.  

Створення безпечних і нешкідливих умов для учасників освітнього 

процесу в закладах освіти залежить від дотримання правил пожежної 

безпеки, забезпечення систематичного проведення відповідних 

протипожежних заходів. Останніми роками у закладах освіти міста 

встановлюються автоматизовані системи пожежогасіння, дерев’яні 

конструкції обробляються захисною сумішшю. 

Таким чином, потребують вирішення наступні питання: 

 - високий рівень захворюваності дітей і підлітків, низький рівень 

здоров’я дітей; 

 - відсутність системного підходу до організації безпечного перебування 

в закладах освіти учасників освітнього процесу. 

 

2.3. Інформатизація освітнього процесу  

та управлінської діяльності освітньої галузі 

 

За час реалізації Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси  

на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                             

від 14 червня 2017 року № 2136-VІІ, для якісного викладання предметів                       

з урахуванням сучасних вимог у закладах загальної середньої освіти  

створені комп’ютерні класи. 

 

Показник 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Комп’ютерні класи, од. 198 201 199 

Інтерактивні дошки, од. 401 454 503 

Мультимедійні проектори, од. 1135 1267 1376 

Комп’ютери, од. 4971 5335 5585 

 



 

Разом з тим, значна частина  комп’ютерних класів (42,5 %) потребує 

модернізації та технічного дооснащення.  

З метою захисту прав інтелектуальної власності та дотримання вимог 

законодавства України в зазначеній сфері в закладах освіти триває робота                 

зі встановлення на комп'ютерну техніку ліцензованого програмного 

забезпечення.  

До мережі «Інтернет» підключено 100 % закладів загальної середньої 

освіти, із загальної кількості закладів загальної середньої освіти 42 % 

підключено до мережі «Інтернет» через окрему оптоволоконну лінію зв’язку. 

З метою якісного проведення сучасних інтерактивних уроків у 48 % закладів 

загальної середньої освіти виникла необхідність збільшення швидкості 

Інтернету.  

Тривають заходи щодо створення в закладах освіти Wi-Fi-зон: наразі 

безпровідний Інтернет мають 86 % закладів загальної середньої освіти.   

Проводиться відповідна робота щодо обмеження доступу учнів                        

до Інтернет-ресурсів забороненого змісту засобами комп’ютерного 

адміністрування. 

В єдиній освітній системі міста перебувають 277 вебсайтів закладів та 

установ освіти, 129 з яких були модернізовані у 2019 році.  

Створення єдиного інформаційного середовища в галузі освіти на 

основі інформаційної мережі, що охоплює всі ланки системи освіти, заклади, 

установи й органи управління ними, є одним зі стратегічних завдань 

інформатизації системи освіти.  

Таким чином, потребують вирішення наступні питання: 

- недостатня забезпеченість закладів та установ освіти комп’ютерною 

та мультимедійною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням тощо 

для вирішення актуальних завдань навчання, виховання, розвитку та 

управління; 

- недосконала організація вільного доступу учасників освітнього 

процесу до безпечних інформаційних ресурсів у закладах освіти; 

- недостатнє використання інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у навчально-методичній, організаційно-управлінській діяльності 

освітньої галузі міста. 

 

2.4. Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального, творчого 

потенціалу дітей та учнівської молоді 

 

Учні та вихованці закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси є активними учасниками Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт у рамках Малої 

академії наук України, міжнародних конкурсів: математичного – «Кенгуру», 

природничого інтерактивного – «Колосок», з інформатики та комп’ютерної 

вправності – «Бобер», історичного – «Лелека», з англійської мови – 

«Гринвіч»; Міжнародних мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсу знавців української 



 

мови імені Петра Яцика, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» тощо. 

Реалізація Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси                         

на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                            

від 14 червня 2017 року № 2136-VII, дозволила надати підтримку 

обдарованим дітям, підвищити їх мотивацію до саморозвитку, соціальної та 

інтелектуальної активності. 

За результатами досягнень учнів закладів загальної середньої освіти      

в інтелектуальних змаганнях вищого рівня щорічно переможці                        

ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ і ІІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН нагороджувалися грошовими винагородами: 

- 2017 рік – 312 учнів-переможців; 

- 2018 рік – 53 учні-переможці; 

- 2019 рік –  60 учнів-переможців.    

    Протягом 2017-2019 років забезпечено участь понад 600 учнів                              

у фіналах Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, національних етапів 

міжнародних конкурсів, змаганнях і конкурсах, які проводилися за межами 

м. Одеси, зокрема за роками:  

- 2017 рік – 150 учнів;  

- 2018 рік – 265 учнів;  

- 2019 рік – 204 учні. 

Основною метою позашкільної освіти є розвиток особистості, 

профорієнтація та рання профілізація, попередження негативних дитячих 

проявів, допомога кожній дитині повірити у свої здібності та розкрити 

власний потенціал, надання додаткових знань та практичних навичок, 

необхідних для успішної самореалізації в дорослому житті. 

У 2018/2019 навчальному році в місті функціонувало 16 закладів 

позашкільної освіти: 

- 2 станції юних техніків; 

- еколого-натуралістичний центр; 

- флотилія юних моряків; 

- центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

- центр хореографії;  

- дитячий оздоровчо-спортивний комплекс; 

- 9 центрів (будинків) дитячої та юнацької творчості. 

На їх базах у 2018/2019 навчальному році працювало 1 639 гуртків та 

інших творчих об’єднань, 23 408 дітей отримували позашкільну освіту                        

різних напрямів. 

742 гуртки функціонували на базі закладів загальної середньої освіти              

(17 055 дітей). 

 

 



 

Вивчення міжнародного досвіду показує, що держави, зацікавлені                       

у розвитку та процвітанні власної країни, приділяють особливу увагу 

створенню умов для розвитку особи, її талантів і здібностей як інвестицій                    

у майбутнє. Позашкільна освіта м. Одеси має потужні можливості для 

особистісної та професійної реалізації юного покоління як складової процесу 

формування громадянського суспільства. 

Аналіз результативності участі дітей міста в інтелектуальних, творчих, 

спортивних заходах свідчить про необхідність більш широкої популяризації 

такої діяльності, належної матеріальної підтримки участі переможців етапів 

нижчого рівня у етапах заходів вищого рівня (всеукраїнського, 

міжнародного), створення дієвої системи морального та матеріального 

стимулювання учнів, педагогів та навчальних закладів. 

Підвищенню рівня інтелектуального та творчого розвитку дітей та 

педагогічних працівників закладів освіти сприяють різноманітні проекти з 

обміну досвідом з інноваційними закладами України, зарубіжних країн; 

проведення в закладах  освіти інноваційної діяльності. 

Таким чином, необхідно продовжити роботу з вирішення таких питань: 

- підтримка участі обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та 

спортивних заходах, що проводяться за межами міста; у проектах обміну 

досвідом; 

- стимулювання учнів, педагогів та закладів освіти до участі                     

в інтелектуальних, творчих та спортивних заходах.  

 

2.5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці 

працівників галузі «Освіта» 

 

Організацію освітнього процесу в закладах освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси забезпечують понад                             

9 тис. педагогічних працівників. Якість освіти визначається професійними та 

особистими вміннями педагога та керівника закладу. Тому в місті створена і 

впроваджується багаторівнева система підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної  освіти, 

забезпечення їх підготовки до інноваційної діяльності.  

У місті реалізується система заходів щодо підвищення престижності 

праці педагогічних працівників, науково-методичного забезпечення їх 

професійного зростання, творчої майстерності. 

159 педагогам, яким присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний 

працівник м. Одеси», виплачується щомісячна муніципальна надбавка.  

Муніципальні виплати (по 1 500 грн щомісяця) отримують                                   

31 заступник директора закладів загальної середньої освіти комунальної 

власності територіальної громади м. Одеси з навчально-виховної роботи,                     

які займаються виховною роботою. 

У рамках соціального захисту працівників освітньої сфери в м. Одесі 

триває виплата муніципальних доплат 945 працівникам освіти: 

 



 

- 220 вчителям, вихователям – молодим фахівцям; 

- 60 педагогам, які працюють в Одеському ліцеї «Олімпієць» 

спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області, Одеському 

комунальному навчальному закладі «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської 

міської ради Одеської області; 

- 165 бібліотечним працівникам; 

- 261 медичному працівнику; 

- 209 працівникам централізованих бухгалтерій і господарсько-

економічних груп. 

  2078 непрацюючих педагогів-пенсіонерів отримують муніципальні 

доплати. 

 Велика увага приділяється підвищенню професійної майстерності 

педагогів, впровадженню в освітній процес інновацій, передових технологій, 

досягнень педагогічної та психологічної наук. Педагоги міста активно 

долучаються до науково-пошукової роботи, участі в професійних конкурсах 

та міжнародній проектній діяльності. 

Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. 

Нові цілі освіти ставлять нові вимоги перед педагогами. 

Аналіз здобутків, результатів і виявлених тенденцій засвідчує, що 

потребують свого вирішення питання щодо: 

- професійного зростання педагогічних кадрів, їх матеріального 

стимулювання; 

- недостатньої соціально-психологічної готовності всіх учасників 

освітнього процесу до інклюзивного та інтегрованого навчання та виховання 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Зазначені проблемні питання стосовно розвитку освіти в м. Одесі 

можливо вирішити шляхом реалізації заходів у межах відповідної міської 

цільової програми. 

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                 

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

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про Національну програму 

інформатизації», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 року 

№ 344/2013, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,                      

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня                      

2016 року № 988-р, Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси 

до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської міської ради 

від 07 грудня 2016 року № 1321-VІІ, та Концепції створення додаткових 

місць в закладах дошкільної освіти м. Одеси, затвердженої рішенням 

Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 4003-VІІ. 

 

 

 



 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти    

в м. Одесі, яка сприятиме вихованню конкурентоспроможної, творчої, 

соціально активної особистості відповідно до сучасних умов, потреб держави 

та громади міста Одеси, формування позитивного іміджу освітньої галузі. 

Програма спрямована на всебічний розвиток людини як найвищої 

цінності суспільства, розвитку її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, а також на виховання відповідальних громадян, які 

спрямовують свою діяльність на забезпечення сталого розвитку України. 

Програма визначає стратегічні пріоритетні напрями розвитку освіти 

відповідно до плану дій Стратегії економічного та соціального розвитку                      

м. Одеси до 2022 року (актуалізована), затвердженої рішенням Одеської 

міської ради від 07 грудня 2016 року № 1321-VІІ, – «Інноваційна Одеса», 

«Розумна Одеса», «Енергоефективна Одеса», «Освічена Одеса», «Турботлива 

Одеса», шляхи їх реалізації; обґрунтовує необхідне ресурсне забезпечення. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Для досягнення мети Програми передбачається реалізувати наступні 

завдання: 

- створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти; 

- компенсація витрат на отримання дошкільної освіти в приватних 

закладах освіти; 

- модернізація матеріально-технічної бази закладів і установ освіти 

шляхом проведення необхідних ремонтних робіт; впровадження 

енергозберігаючих технологій, протипожежних заходів; оновлення меблів, 

технологічного обладнання тощо;  

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

закладів освіти, забезпечення відповідних умов життєдіяльності учасників 

освітнього процесу; продовження інформатизації системи освіти, завершення 

укомплектування закладів освіти сучасною комп’ютерною, мультимедійною 

технікою та підключення її до мережі «Інтернет»; 

- підвищення якості результатів навчання й виховання через 

впровадження перспективних педагогічних, інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій, поглиблення інтеграції освіти та науки, підвищення 

компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів; 

- забезпечення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми 

проблемами, розширення мережі інклюзивних класів (груп); 

- посилення соціального захисту учасників освітнього процесу, 

забезпечення належного рівня організації медичного обслуговування, 

розвитку соціально-психологічної служби системи освіти; 



 

- підтримка участі обдарованих дітей в інтелектуальних, творчих та 

спортивних заходах, що проводяться за межами міста, у проектах обміну 

досвідом; 

- стимулювання учнів, педагогів та закладів освіти до участі в 

інтелектуальних, творчих та спортивних заходах;  

- підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів шляхом 

всебічної підтримки творчих педагогів і педагогічних колективів; 

- активізація професійного діалогу між педагогічними колективами на 

обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях; 

- підвищення рівня громадянської активності учнів шляхом підтримки 

розвитку учнівського самоврядування. 

 Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, 

передбачених бюджетом м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік. 

Реалізація Програми відбуватиметься у період 2020-2022 років. 

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 Для розв’язання визначених проблем, з метою створення умов та 

інноваційних механізмів розвитку системи освіти м. Одеси реалізація заходів 

Програми відбуватиметься за наступними напрямами: 

 - створення умов для забезпечення потреб населення в якісній освіті 

дітей та стабільного функціонування закладів освіти; 

 - створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і 

розвитку дітей та учнівської молоді; 

 - інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності  

освітньої  галузі; 

 - забезпечення підтримки розвитку інтелектуального, творчого 

потенціалу дітей та учнівської молоді; 

 - розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці 

працівників галузі «Освіта». 

 Напрями діяльності та заходи Програми наведено у додатку 2                           

до Програми. 

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми 

  

 Виконання Програми дасть змогу: 

 - забезпечити належні умови для позитивних зрушень в реформуванні 

освітньої галузі міста Одеси, належний рівень освітніх послуг; 

 - привести стан матеріально-технічної та навчально-методичної бази 

закладів освіти у відповідність до стандартів організації освітнього 

середовища, створити безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та 

розвитку дітей; 

 - розвинути мережу закладів освіти для задоволення освітніх потреб 

мешканців міста, зокрема з особливими освітніми потребами; 



 

 - розширити можливості використання інформаційно-комунікаційних 

та цифрових технологій в освітньому середовищі міста; 

 - впровадити в практику роботи закладів і установ освіти сучасні 

педагогічні технології, забезпечити доступ до світових інформаційних 

мереж, створити умови для самоосвіти учасників освітнього процесу, 

впровадити різні форми дистанційного навчання; 

 - удосконалити систему роботи з обдарованими дітьми та учнівською 

молоддю; 

 - забезпечити подальший розвиток системи дієвого стимулювання 

обдарованих дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників. 

 

Головні результативні показники виконання завдань Програми: 

 - стовідсоткове охоплення дітей старшого дошкільного віку 

дошкільною освітою; 

 - охоплення 99,9 % дітей шкільного віку, які проживають у м. Одесі, 

різними формами навчання; 

 - стовідсоткове забезпечення закладів загальної середньої освіти 

швидкісним  Інтернетом та створення WI-FI-зон (безпровідний  Інтернет);  

 - стовідсоткове забезпечення закладів загальної середньої освіти 

навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійною технікою,                       

їх підключення до мережі «Інтернет»; 

 - стовідсоткове забезпечення закладів освіти ліцензійним програмним 

забезпеченням, програмно-технічними засобами забезпечення безпеки в 

мережі «Інтернет»; фільтрація несумісного з освітнім процесом контенту; 

 - створення належних умов навчання дітей з особливими потребами; 

 - підвищення рівня охоплення дітей позашкільною освітою; 

 - забезпечення педагогічними кадрами закладів і установ освіти. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію виконання Програми здійснює департамент освіти та 

науки Одеської міської ради. Загальний контроль реалізації Програми 

здійснюється постійною комісією Одеської міської ради з питань освіти, 

спорту, культури та туризму. 

Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за 

звітним, надають до департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

інформацію про стан її виконання. 

 Департамент освіти та науки Одеської міської ради щоквартально                         

до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує та надає до департаменту 

економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію, 

отриману від усіх виконавців Програми, про стан її виконання. 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради щорічно доповідає 

про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого 

комітету Одеської міської ради  у І півріччі року, наступному за звітним. 



 

Після закінчення встановленого строку виконання Програми 

департамент освіти та науки Одеської міської ради складає підсумковий звіт 

про результати її виконання та надає його на розгляд виконавчому комітету 

Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській 

раді, не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого 

строку її виконання. 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради оприлюднює 

основні результати реалізації Програми  у засобах масової інформації. 

 

 

 

 

  

Секретар ради                                                                                   О. Потапський 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення 

Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі  

на 2020-2022 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела фінансування, 

які пропонується залучити                               

на виконання Програми 

Строки виконання Програми 
Усього витрат                

на виконання 

Програми  

(тис.грн) 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 

Усього, в т.ч.: 

 
210 538,5 175 609,0 179 919,0 566 066,5 

бюджет м. Одеси 

 
210 538,5 175 609,0 179 919,0 566 066,5 

у т.ч. за головними розпорядниками 

бюджетних коштів: 

 

 департамент освіти та науки  Одеської 

міської ради 
210 438,5 175 509,0 179 819,0 565 766,5 

 служба у справах дітей Одеської 

міської ради 
100,0 100,0 100,0 300,0 



 

 

Інформація  

до проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про 

внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про 

затвердження Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі  

на 2020-2022  роки» 

 

 

Суть питання: 

 У зв’язку із закінченням терміну реалізації Міської цільової програми 

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

Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2136-VІІ, для розв’язання 

актуальних проблем галузі «Освіта»: забезпечення рівного доступу до 

здобуття якісної освіти, належного фінансування закладів освіти усіх типів, 

створення належних умов, у тому числі безпечних і нешкідливих, для 

навчання, виховання та розвитку учнів і вихованців, здійснення заходів щодо 

соціального захисту учасників освітнього процесу, підвищення престижності 

праці працівників освітньої галузі департаментом освіти та науки Одеської 

міської ради розроблено проект Міської цільової програми розвитку освіти  

м. Одеси на 2020-2022 роки за напрямами (далі - Програма). 

 

Очікуваний результат: 

внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про 

затвердження Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-

2022  роки». 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

 

- забезпечити належні умови для позитивних зрушень у 

реформуванні освітньої галузі міста Одеси, належний рівень освітніх послуг; 

- привести  стан матеріально-технічної та навчальної бази освітніх 

закладів відповідно до діючих стандартів організації навчального 

середовища, створити безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та 

розвитку дітей; 

- розвинути мережу закладів освіти для задоволення освітніх 

потреб мешканців міста, у тому числі з особливими освітніми потребами; 

- розширити можливості використання інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій в освітньому середовищі міста; 

- впровадити в практику роботи освітніх закладів і установ сучасні 

педагогічні технології, забезпечити доступ до світових інформаційних 

мереж, створити умови для самоосвіти учасників освітнього процесу, 

впровадити різні форми дистанційного навчання; 

- удосконалити систему роботи з обдарованими дітьми та 

учнівською молоддю; 



 

- забезпечити подальший розвиток системи дієвого стимулювання 

обдарованих дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників. 

 

Можливі ризики:  відсутні. 

 

Фінансовий результат:  фінансові витрати в межах бюджетних призначень. 

 

 

Директор департаменту           О.В. Буйневич 



Додаток 2 

до Програми

Усього 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Усього, у т.ч.: 70 200,0  3 200,0  31 000,0  36 000,0  

бюджет                        

м. Одеси
70 200,0  3 200,0  31 000,0  36 000,0  

Усього, у т.ч.: 700,0  500,0  200,0  0,0  

бюджет                        

м. Одеси
700,0  500,0  200,0  0,0  

Усього, у т.ч.: 2 160,0  820,0  715,0  625,0  

бюджет                             

м. Одеси
2 160,0  820,0  715,0  625,0  

Усього, у т.ч.: 17 500,0  1 500,0  8 000,0  8 000,0  

бюджет                     

м. Одеси
17 500,0  1 500,0  8 000,0  8 000,0  

Усього, у т.ч.: 2 750,0  750,0  1 000,0  1 000,0  

бюджет                        

м. Одеси
2 750,0  750,0  1 000,0  1 000,0  

2020-2022 

роки
1.3.

Здійснення заходів щодо закріплення за 

закладами освіти права користування 

земельними ділянками

Напрями діяльності та заходи 
Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки

1.1.

Модернізація харчоблоків закладів 

дошкільної та загальної середньої 

освіти, капітальний ремонт будівель, 

приміщень та систем комунікацій 

закладів освіти

2020-2022 

роки

Джерела 

фінансування

Забезпечення належного утримання 

закладів освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси

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

Створення умов для комфортного 

перебування дітей у  закладах освіти, 

економія енергоресурсів

Забезпечення стабільного функціонування  

закладів освіти

Облаштування пандусами закладів освіти 

комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси (26 об’єктів)

Капітальний ремонт установ сфери освіти 

комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси (3 об’єкти)

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Створення умов доступності до закладів 

освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси для 

осіб з інвалідністю, зокрема шляхом 

облаштування їх пандусами

№      

з/п
Перелік заходів Програми Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                             

тис.грн, у тому числі:
Строк 

виконання 

заходу

Виконавці

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

1.5.
Проведення заходів з енергозбереження 

в закладах освіти

2020-2022 

роки

1.4.
2020-2022 

роки

1.2.

Капітальний ремонт приміщень установ 

системи освіти з метою їх 

пристосування до потреб осіб з 

інвалідністю 

2020-2021 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради



Усього 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Джерела 

фінансування

№      

з/п
Перелік заходів Програми Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                             

тис.грн, у тому числі:
Строк 

виконання 

заходу

Виконавці

Усього, у т.ч.: 61 000,0  15 000,0  23 000,0  23 000,0  

бюджет                        

м. Одеси
61 000,0  15 000,0  23 000,0  23 000,0  

Усього, у т.ч.: 1 500,0  500,0  500,0  500,0  

бюджет                        

м. Одеси
1 500,0  500,0  500,0  500,0  

Усього, у т.ч.: 600,0  200,0  200,0  200,0  

бюджет                           

м. Одеси
600,0  200,0  200,0  200,0  

Усього, у т.ч.: 3 982,0  3 982,0  0,0  0,0  

бюджет                      

м. Одеси
3 982,0  3 982,0  0,0  0,0  

Усього, у т.ч.: 30 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  

бюджет                       

м. Одеси
30 000,0  10 000,0  10 000,0  10 000,0  

Усього, у т.ч.: 156 000,0  52 000,0  52 000,0  52 000,0  

бюджет                         

м. Одеси
156 000,0  52 000,0  52 000,0  52 000,0  

1.10.

1.9.

Забезпечення  надання  компенсації 

витрат на отримання дошкільної освіти 

в приватних закладах освіти 

2020-2022 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

2020-2022 

роки

2020 рік

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Зміцнення та оновлення  матеріально- 

технічної бази, формування сучасного 

освітнього простору, створення умов для 

підвищення якості навчання осіб з 

особливими освітніми потребами та їх 

успішної соціалізації 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Облаштування зон відпочинку та 

фізкультурного розвитку дітей на території 

закладів освіти

Модернізація матеріально-технічної 

бази міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів, закладів 

позашкільної освіти

2020-2022 

роки

2020-2022 

роки

2020-2022 

роки
1.6.

Модернізація матеріально-технічної 

бази закладів освіти, оснащення 

сучасним обладнанням та навчальним 

приладдям; облаштування ігрових, 

розвивальних та відпочинкових локацій, 

створення медіатек тощо; оснащення  

міських інклюзивно-ресурсних центрів, 

ресурсних кімнат, спеціальних груп 

(класів) закладів  освіти засобами 

корекції психофізичного розвитку осіб                               

з особливими освітніми потребами

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Проведення робіт із благоустрою 

території закладів освіти
1.7.

Реалізація проектів-переможців у 

рамках Громадського бюджету

1.8.

Створення умов для допрофесійної 

підготовки, професійної орієнтації, 

творчого розвитку дітей та молоді

Забезпечення якісним харчуванням учнів                            

1-4-х класів у закладах загальної середньої 

освіти м. Одеси

Створення умов для комфортного 

перебування дітей у закладах освіти

Скорочення черги на влаштування до 

закладів дошкільної освіти комунальної 

власності територіальної громади                          

м. Одеси

1.11.

Забезпечення харчуванням учнів                         

1-4-х класів закладів загальної середньої 

освіти м. Одеси



Усього 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Джерела 

фінансування

№      

з/п
Перелік заходів Програми Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                             

тис.грн, у тому числі:
Строк 

виконання 

заходу

Виконавці

Усього, у т.ч.: 11 000,0  3 000,0  4 000,0  4 000,0  

бюджет                       

м. Одеси
11 000,0  3 000,0  4 000,0  4 000,0  

Усього, у т.ч.: 357 392,0  91 452,0  130 615,0  135 325,0  

бюджет                      

м. Одеси
357 392,0  91 452,0  130 615,0  135 325,0  

Усього, у т.ч.: 3 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  

бюджет                       

м. Одеси
3 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  

Усього, у т.ч.: 109 000,0  89 000,0  10 000,0  10 000,0  

бюджет                      

м. Одеси
109 000,0  89 000,0  10 000,0  10 000,0  

Усього, у т.ч.: 2 100,0  700,0  700,0  700,0  

бюджет                     

м. Одеси
2 100,0  700,0  700,0  700,0  

Усього, у т.ч.: 114 100,0  90 700,0  11 700,0  11 700,0  

бюджет                        

м. Одеси
114 100,0  90 700,0  11 700,0  11 700,0  

Всього за напрямом діяльності

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

2020-2022 

роки

Всього за напрямом діяльності

2020-2022 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Оплата праці працівників закладів освіти  

комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси, що надають освітні 

послуги особам, що перебувають в 

установах  Державної кримінально-

виконавчої служби України

1.12.

Надання освітніх послуг особам, що 

перебувають в установах Державної 

кримінально-виконавчої служби 

України

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

Створення умов для фізичного розвитку 

дітей та учнівської молоді

Забезпечення безпечних умов навчання та 

виховання в  закладах освіти

2020-2022 

роки
2.2.

2.1.

Модернізація спортивної бази закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти 

(спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі 

комплекси, стадіони, майданчики тощо)

Проведення протипожежних заходів у 

закладах освіти (встановлення систем 

автоматичної пожежної сигналізації, 

обробка дерев`яних конструкцій 

протипожежною сумішшю, придбання 

засобів пожежогасіння, ремонт систем 

пожежогасіння)

2020-2022 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Забезпечення безпечних умов перевезення 

окремих категорій дітей, що навчаються в 

закладах освіти м. Одеси

2.3.

Організація перевезення окремих 

категорій дітей, які навчаються                        

в  закладах освіти м. Одеси



Усього 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Джерела 

фінансування

№      

з/п
Перелік заходів Програми Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                             

тис.грн, у тому числі:
Строк 

виконання 

заходу

Виконавці

Усього, у т.ч.: 17 297,5  3 897,5  6 700,0  6 700,0  

бюджет                          

м. Одеси
17 297,5  3 897,5  6 700,0  6 700,0  

Усього, у т.ч.: 720,0  120,0  500,0  100,0  

бюджет                       

м. Одеси
720,0  120,0  500,0  100,0  

Усього, у т.ч.: 485,0  165,0  160,0  160,0  

бюджет                           

м. Одеси
485,0  165,0  160,0  160,0  

Усього, у т.ч.: 200,0  100,0  50,0  50,0  

бюджет                       

м. Одеси
200,0  100,0  50,0  50,0  

Усього, у т.ч.: 90,0  30,0  30,0  30,0  

бюджет                         

м. Одеси
90,0  30,0  30,0  30,0  

Усього, у т.ч.: 588,0  196,0  196,0  196,0  

бюджет                        

м. Одеси
588,0  196,0  196,0  196,0  

Усього, у т.ч.: 42 000,0  14 000,0  14 000,0  14 000,0  

бюджет                      

м. Одеси
42 000,0  14 000,0  14 000,0  14 000,0  

3.1.

Підвищення якості інформаційного 

забезпечення шляхом формування та 

поповнення загальної бази даних

Вдосконалення організації вільного 

доступу учасників навчально-виховного 

процесу до безпечних інформаційних 

ресурсів у навчальних закладах та 

установах, забезпечення  доступності та 

ефективності освіти, впровадження 

цифрових технологій

3. Інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності  освітньої  галузі

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

2020-2022 

роки

Впровадження інформаційної системи 

управління освітою у навчально-

виховний процес та управлінську 

діяльність

 3.2.

3.7.

Впровадження в освітній процес 

закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної 

громади міста Одеси системи 

електронної школи 

2020-2022 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу, впровадження 

інформаційно-комунікаційних 

технологій

3.3.

Підтримка вебсайтів закладів та установ 

освіти

Забезпечення закладів та установ освіти 

комп’ютерною технікою, технологічним 

обладнанням, мультимедійною та 

інтерактивною технікою; придбання 

комплектуючих  (принтер, сканер, 

копіювальна техніка, відеокамера тощо) 

2020-2022 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

3.6.

3.5.

3.4.

2020-2022 

роки

Придбання та впровадження 

ліцензійного програмного забезпечення 

в закладах та установах освіти

2020-2022 

роки

2020-2022 

роки

2020-2022 

роки

Підтримка автоматизованої системи 

реєстрації дітей дошкільного віку (asrd) 

та модернізація вебсайтів закладів 

дошкільної освіти, які знаходяться у 

системі реєстрації

Модернізація та підтримка вебсайту 

департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради

Вдосконалення 

роботи в закладах та установах освіти з 

питань дотримання норм законодавства 

України у сфері інтелектуальної власності

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Забезпечення прозорості та відкритості 

діяльності закладів освіти та органів 

управління освітою, формування єдиного 

освітньо-інформаційного простору

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради



Усього 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Джерела 

фінансування

№      

з/п
Перелік заходів Програми Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                             

тис.грн, у тому числі:
Строк 

виконання 

заходу

Виконавці

Усього, у т.ч.: 61 380,5  18 508,5  21 636,0  21 236,0  

бюджет                     

м. Одеси
61 380,5  18 508,5  21 636,0  21 236,0  

Усього, у т.ч.: 550,0  150,0  200,0  200,0  

бюджет                       

м. Одеси
550,0  150,0  200,0  200,0  

Усього, у т.ч.: 450,0  150,0  150,0  150,0  

бюджет                        

м. Одеси
450,0  150,0  150,0  150,0  

Усього, у т.ч.: 150,0  50,0  50,0  50,0  

бюджет                         

м. Одеси
150,0  50,0  50,0  50,0  

Усього, у т.ч.: 300,0  100,0  100,0  100,0  

бюджет                       

м. Одеси
300,0  100,0  100,0  100,0  

Усього, у т.ч.: 700,0  200,0  250,0  250,0  

бюджет                      

м. Одеси
700,0  200,0  250,0  250,0  

Усього, у т.ч.: 300,0  100,0  100,0  100,0  

бюджет                         

м. Одеси
300,0  100,0  100,0  100,0  

2020-2022 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Стимулювання дітей до участі в 

інтелектуальних, спортивних, творчих 

змаганнях; підтримка обдарованих дітей

2020-2022 

роки

2020-2022 

роки

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

4.1.

4.3.

4.2.

Проведення міських олімпіад, 

інтелектуальних конкурсів, турнірів із 

навчальних предметів (Інтернет-

олімпіади, турніри тощо), нагородження 

переможців

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

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

2020-2022 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

2020-2022 

роки

Організація заходів з обміну досвідом 

учнів (вихованців), організація поїздок, 

прийом делегацій

Всього за напрямом діяльності

4.5.
2020-2022 

роки

Проведення міських творчих конкурсів, 

фестивалів, івентів, нагородження 

переможців

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Стимулювання дітей до участі в 

інтелектуальних, спортивних, творчих 

змаганнях; підтримка обдарованих дітей

Організація та проведення навчально-

практичних семінарів, тренінгів, 

майстер-класів тощо для учнів закладів 

загальної середньої освіти м. Одеси

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

4.4.

Створення умов для розвитку 

інтелектуальних здібностей дітей та 

учнівської молоді

Інтеграція  закладів та установ освіти у 

вітчизняний та міжнародний освітній 

простір

Створення умов для розвитку творчих 

здібностей дітей та молоді

Розвиток інтелектуальних та творчих 

здібностей учнів  закладів загальної 

середньої освіти м. Одеси

4.6.

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради



Усього 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Джерела 

фінансування

№      

з/п
Перелік заходів Програми Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                             

тис.грн, у тому числі:
Строк 

виконання 

заходу

Виконавці

Усього, у т.ч.: 60,0  20,0  20,0  20,0  

бюджет                       

м. Одеси
60,0  20,0  20,0  20,0  

Усього, у т.ч.: 924,0  308,0  308,0  308,0  

бюджет                       

м. Одеси
924,0  308,0  308,0  308,0  

Усього, у т.ч.: 60,0  20,0  20,0  20,0  

бюджет                       

м. Одеси
60,0  20,0  20,0  20,0  

Усього, у т.ч.: 3 494,0  1 098,0  1 198,0  1 198,0  

бюджет                         

м. Одеси
3 494,0  1 098,0  1 198,0  1 198,0  

Усього, у т.ч.: 300,0  100,0  100,0  100,0  

бюджет    

м. Одеси
300,0  100,0  100,0  100,0  

Усього, у т.ч.: 50,0  10,0  20,0  20,0  

бюджет                      

м. Одеси
50,0  10,0  20,0  20,0  

Усього, у т.ч.: 300,0  100,0  100,0  100,0  

бюджет                     

м. Одеси
300,0  100,0  100,0  100,0  

Усього, у т.ч.: 100,0  20,0  40,0  40,0  

бюджет                          

м. Одеси
100,0  20,0  40,0  40,0  

Видання інформаційно-методичних 

матеріалів

Інформаційно-методичне забезпечення  

навчально-виховного процесу

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Формування активної громадянської 

позиції  учнівської молоді

5.2.

Забезпечення виплат стипендій міського 

голови учням закладів загальної 

середньої освіти та студентам закладів 

вищої освіти 

м. Одеси

Забезпечення участі педагогів - 

переможців міських конкурсів,                          

у конкурсах вищого рівня

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Ознайомлення педагогів з інноваційними 

технологіями для широкого їх 

впровадження в педагогічну практику, з 

проблематикою психологічного насилля та 

шляхами його подолання, із заходами щодо 

профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі тощо

2020-2022 

роки

2020-2022 

роки
5.4.

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

5.3.

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

2020-2022 

роки

2020-2022 

роки

2020-2022 

роки

4.9.

Всього за напрямом діяльності

5.1.

Організація міських семінарів (майстер-

класів тощо)  із залученням відповідних 

фахівців, забезпечення участі 

працівників освітньої галузі міста у 

виїзних науково-методичних заходах

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

2020-2022 

роки

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

2020-2022 

роки

Стимулювання  вчителів до підвищення 

професійного рівня

Служба у справах 

дітей Одеської 

міської ради

Стимулювання кращих школярів та 

студентів м. Одеси

Проведення міських етапів конкурсів 

педагогічної майстерності та 

матеріальне заохочення переможців 

4.8.

Реалізація проекту моніторингових 

освітніх досліджень

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

4.7.

Створення умов для моніторингу освітніх 

процесів з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень 

Організація роботи учнівського 

самоврядування 



Усього 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Джерела 

фінансування

№      

з/п
Перелік заходів Програми Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),                             

тис.грн, у тому числі:
Строк 

виконання 

заходу

Виконавці

Усього, у т.ч.: 250,0  50,0  100,0  100,0  

бюджет                      

м. Одеси
250,0  50,0  100,0  100,0  

Усього, у т.ч.: 700,0  500,0  100,0  100,0  

бюджет                       

м. Одеси
700,0  500,0  100,0  100,0  

Усього, у т.ч.: 28 000,0  8 000,0  10 000,0  10 000,0  

бюджет                       

м. Одеси
28 000,0  8 000,0  10 000,0  10 000,0  

Усього, у т.ч.: 29 700,0  8 780,0  10 460,0  10 460,0  

бюджет                     

м. Одеси
29 700,0  8 780,0  10 460,0  10 460,0  

Усього, у т.ч.: 566 066,5  210 538,5  175 609,0  179 919,0  

бюджет                        

м. Одеси
566 066,5  210 538,5  175 609,0  179 919,0  

Всього за Програмою

5.6.

Створення навчально-тренінгового 

коворкінг-центру для підготовки 

педагогічних працівників закладів 

освіти 

2020-2022 

роки

Стимулювання педагогічних працівників                      

до підвищення ефективності роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

5.7.

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 комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси, 

непрацюючим педагогам-пенсіонерам, 

молодим спеціалістам 

2020-2022 

роки

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради

2020-2022 

роки

Підвищення престижності професії 

педагогів, поширення передового 

педагогічного досвіду

Забезпечення соціальної підтримки кращих 

педагогічних працівників міста, 

непрацюючих педагогів-пенсіонерів, 

окремих категорій працівників закладів та 

установ освіти 

Всього за напрямом діяльності

5.5.

Забезпечення заохочувальних виплат 

педагогам, які досягли значних успіхів             

у роботі з обдарованими дітьми та 

молоддю


