
Підсумковий звіт про виконання 

Міської цільової програми розвитку освіти 

м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням Одеської міської ради від 

14 червня 2017 року № 2136-VII 

Департамент освіти та науки     

Одеської міської ради
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Мета Програми: створення умов для рівного доступу населення 

міста до якісної освіти, задоволення освітніх потреб територіальної 

громади міста Одеси, розвиток молодіжного руху



Реалізовані завдання:

✓ Сформовано мережу закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти

комунальної власності територіальної громади м. Одеси для забезпечення освітніх

потреб мешканців міста.

✓ Проведений ретельний моніторинг потреб закладів освіти, що дозволило ремонтні

роботи проводити за ступенем необхідності.

✓ Покращений стан матеріально-технічної та навчальної бази освітніх закладів

приведений відповідно до діючих стандартів організації навчального середовища,

створені безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та розвитку дітей;

✓ Впроваджено застосування інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій

в освітньому процесі.

✓ Реалізується Концепція створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти

м. Одеси, затверджена рішенням Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року

№4003-VІІ.

✓ Створена система роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю,

забезпечений подальший розвиток системи дієвого стимулювання обдарованих

дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників.

✓ 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.
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1. Створення умов для 

забезпечення потреб населення 

в якісній освіті дітей та 

стабільного функціонування 

закладів освіти

4

Обсяги фінансування.     

Передбачено: 194 460,7 тис. грн.   

Освоєно: 137 925,9 тис. грн.  



МЕРЕЖА  ЗАКЛАДІВ  ОСВІТИ   МІСТА ОДЕСИ
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131

2017  рік 

12 груп/235 місць 7 груп/140 місць 10 груп/200 місць 

2018  рік 2019  рік 1 085 місць 

заклад

утворено

6

Мережа закладів дошкільної освіти      

+ 6 закладів дошкільної освіти 



Одеський ліцей “Європейський”
вул. Маршала Говорова, 8а  
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Мережа закладів освіти з інклюзією

20172019
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8 інклюзивно-ресурсних центрів,                                               

15 ресурсних кімнат 



Модернізація матеріально-технічної бази 

закладів освіти
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Відновлено роботу 18 груп (360 місць)
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2 нові групи (40 місць) за рахунок           

вивільнення приміщень

Одеська початкова школа №95 Одеська початкова школа №96
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Придбані меблі та інші предмети                             

довгострокового користування
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Придбані меблі та інші предмети                             

довгострокового користування



Проведення робіт з благоустрою територій 

закладів освіти

16

Одеська ЗОШ №62 Одеська ЗОШ №127
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Модернізація спортивної бази закладів дошкільної, загальної 

середньої освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі 

комплекси, стадіони, майданчики тощо)

Одеська ЗОШ №73

Одеська ЗОШ №62

Одеський ліцей №19

Одеська ЗОШ №85
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2. Створення безпечних та 

нешкідливих умов навчання,  

виховання і розвитку дітей та  

учнівської молоді

Обсяги фінансування.     

Передбачено: 105 203,1 тис. грн.   

Освоєно: 89 740,6 тис. грн.  
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Проведення протипожежних заходів у закладах освіти (встановлення 

систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев’яних 

конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів 

пожежогасіння, проведення ремонтів систем пожежогасіння)



Модернізація матеріально-технічної бази міжшкільних               

навчально-виробничих комбінатів, позашкільних закладів освітии

Одеський МНВК №1
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Виконання протипожежних заходів
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Обладнання об'єктів захистом від прямих попадань блискавки та її вторинних проявів

Одеський ДНЗ №52



Виконання протипожежних заходів
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Капітальний ремонт евакуаційних виходів



Проведення капітального ремонту будівель, 

приміщень та систем комунікацій закладів освіти

Одеська СШ №86

Одеський НВК №84 Одеський ДНЗ №237

Одеський ДНЗ №78
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Проведення заходів з енергозбереження                                        

в закладах освіти

23

Одеська ЗОШ №106Одеська ЗОШ №27



Енергозберігаючі заходи

24

Ремонт дахів та фасадів

Одеська ЗОШ №80 Одеська ДНЗ №80



Енергозберігаючі заходи
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Ремонт системи опалення, каналізування та водопостачання



Модернізація харчоблоків у закладах дошкільної,                                    

загальної середньої освіти                                                                                                   

Придбання технологічного обладнання для освітніх закладів

Одеська ЗОШ №73 Одеська ЗОШ №26 Одеська ЗОШ №122
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3. Інформатизація освітнього, 

виховного процесу та 

управлінської діяльності 

освітньої галузі

Обсяги фінансування.     

Передбачено: 11 080,8 тис. грн.   

Освоєно: 4 451,1 тис. грн.  
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Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерними класами 
(НКК) закладів освіти міста

28
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Забезпечення  закладів та установ освіти 

комп’ютерною технікою 
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Забезпечення закладів освіти мультимедійною та 

інтерактивною технікою

30

2018 рік2017 рік 2019 рік

На грудень 2019/2020 

навчального року

Інтерактивних 

дошок - 503

Мультимедійних 

проекторів - 1376



Забезпечення доступу закладів та установ освіти до 
мережі Інтернет волоконно-оптичними лініями зв’язку

Підключено: 100% закладів загальної середньої  освіти

Створено Wi-Fi-зони:  86% закладах освіти

98 % закладів дошкільної освіти

94 % закладів позашкільної освіти 

через окрему                                 

оптоволоконну лінію 42 %
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Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей 

дошкільного віку (asrd)
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Підтримка вебсайтів  закладів та установ освіти

279 веб-сайтів – закладів 

загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної 

освіти
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Модернізація та підтримка  web-сайту                               
департаменту освіти та науки Одеської міської ради        

www.osvita-omr.gov.ua 
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4. Забезпечення підтримки та 

розвитку інтелектуального та      

творчого потенціалу дітей 

та учнівської молоді

Обсяги фінансування.     

Передбачено: 3 457,8 тис. грн.   

Освоєно: 2 837,2 тис. грн.  
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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

36
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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
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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



Дмитро Дмитрієв - переможець  Міжнародного конкурсу 
Intel ISEF 2018
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Варвара Чернова - переможниця Міжнародної олімпіади      
з географії
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Одеські школярі – переможці Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX — 2019»
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Юні одеситки перемогли на Міжнародній олімпіаді       

World Scholar’s Cup
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Всеукраїнський Cross-форум учнівської молоді «Разом ми змінимо світ!» 

Організація поїздок делегацій з обміну досвідом
(учнів (вихованців), педагогів та інших працівників)
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Міський конкурс аматорських відеопривітань

«У Новий рік з новою мрією!»
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Міський фестиваль-конкурс академічного співу

«Одеське бельканто»
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Заходи з протидії булінгу та насильства в рамках 

місячника «Зупинимо булінг разом!»
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Проведення міського конкурсу малюнків                                    

«Як я розумію ґендерну рівність»
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Відзначення 50-річчя з Дня заснування Поста №1
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ФЕСТИВАЛЬ ІННОВАЦІЙ «ОСВІТНІЙ ХАЙП»

49



Кращі учні закладів освіти та студенти закладів вищої 

освіти отримують стипендію Одеського міського голови

50



5. Розвиток творчого 

потенціалу та підвищення 

престижності праці працівників 

галузі «Освіта»

Обсяги фінансування.     

Передбачено: 12 665,7 тис. грн.   

Освоєно: 7 756,6 тис. грн.  
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У галузі “Освіта” міста Одеси працює 15 624 

працівників, з них 9 381 педагогічний працівник 
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Підтримка молодих спеціалістів (щомісчна доплата)

2017 рік ……. 257 пед. прац.

2018 рік ……. 245 пед. прац.

2019 рік ……. 256 пед. прац. Ірина Романовська 

І місце в ІІІ турі всеукраїнського конкурсу       

«Учитель року – 2019» у номінації                     

“Французька мова”

53



Організація міських семінарів із залученням відповідних фахівців, 

забезпечення участі  працівників освітньої галузі міста у виїзних 

науково-методичних заходах

54



2017 р. 2019 р.

Школа резерву керівних кадрів 

закладів освіти 

125

Школа резерву керівних кадрів закладів освіти
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Проведення методичних заходів
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Підготовка вчителів початкової школи щодо реалізації завдань нового 

Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних 

напрямів державної політики у галузі освіти
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Міський конкурс педагогічних ініціатив у контексті Нової 

української школи «#МіКоПІн»

58

Мета конкурсу – виявлення продуктивного

педагогічного досвіду, представлення напрацювань

педагогічних працівників, поширення їх творчих

досягнень в освітньому процесі, управлінській і

методичній діяльності.



X міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади»

59



Відкритий освітній форум – 2019                                                                                     

Нова українська школа: взаємодія + розвиток + творчість»

60



Відкритий освітній форум – 2019                                                                                     

«Нова українська школа: # КОМПЕТЕНТНІСТЬ#КРЕАТИВ#КОРИСТЬ+»

61



6. Розвиток молодіжного руху 

міста Одеси

Обсяги фінансування.     

Передбачено: 3 378,7 тис. грн.   

Освоєно: 2 722,0 тис. грн.  
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Парламент старшокласників м.Одеси
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Парламент старшокласників м.Одеси
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Шкільна ліга сміху  на «Кубок  Мера»
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Проведення інформаційної кампанії із захисту прав дітей, протидії 

дитячого жебрацтва (виготовлення інформаційних плакатів, листівок тощо)

66



Молодіжний форум "Одеса молодіжна 2018-2019"
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Спартакіади серед учнів закладів освіти
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«Трамвай щастя» 
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Організація та проведення театральної вистави                                        

«Великодня реконструкція».  Проведення майстер-класів з рукоділля 

для дітей соцільно незахищених категорій верств населення

70



Міський фестиваль молодіжної творчості                          

«Одеська хвиля»
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Організація і проведення соціально-розважальної акції до 

Міжнародного дня сім'ї

72



Організація та проведення заходів до Дня молоді
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Організація та проведення акції “Чисте повітря” для 

молоді (висадка дерев) 

74



Обсяги фінансування

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОСВІТИ ТА НАУКИ     

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ

Термін реалізації Програми:  2017 – 2019 рік

330 246,8

276 972, 1 245 433, 5 

Рішення Одеської міської ради № 5642-VII від 

06.02.2020 р.

Міська цільова програма розвитку освіти в 

м. Одесі на 2020-2022 роки 
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www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 вебсайти – територіальних 

відділів освіти районів;

279 вебсайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.
76

http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

