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                                                                                                                                                                                            від_________№____________ 

 

 

Проміжний звіт 

про результати виконання  

міської комплексної програми «Освіта» на 2019 -2021 роки 

за 2020 рік 

 

1. Основні дані 

Мета програми – удосконалення розвитку системи освіти, що забезпечить виховання 

конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до сучасних умов, потреб держави та 

запитів громади міста, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку через 

розширення доступу громадян до якісної освіти в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно технічної та вищої освіти, які належать територіальній громаді м. Миколаєва; створення відкритої 

освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства; забезпечення умов для саморозвитку дітей, усвідомленого 

визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей, широке впровадження комп’ютеризації, 

інформатизації; збереження та зміцнення фізичного і морального здоров’я дітей. 

 Програму затверджено вішенням Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 №49/15 

            Відповідальний виконавець Програми – управління освіти Миколаївської міської ради  

            Термін виконання: 2019-2021 роки 

 

    

2. Виконання завдань і заходів  

 
№ 

з/п 

Захід Головний 

виконавець та 

термін 

виконання 

заходу 

Планові обсяги фінансування, тис.грн. Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. 

усього у  тому числі усього у  тому числі 

Місцевий 

бюджет 

Державний 

бюджет 

Освітня 

субвенція 

Спецфонд 

(власні 

надходження) 

Місцевий 

бюджет 

Державн

ий 

бюджет 

Освітня 

субвенція 

Спецфонд 

(власні 

надходжен

ня) 

1 Забезпеченняналеж

них умов для 
Управління 559367,2 522372,6   36994,6 459326,5 444043,7   15282,8 



надання 

дошкільноїосвіти 

освіти ММР 

2020 рік 
2 Забезпечення 

належних умов для 

надання загальної 

середньої освіти 

1197926,2 450483,6 23279,9 713716,8 10445,9 861407,1 264508,6 13226,8 581417,9 2253,8  

3 Забезпечення 

належних умов для 

надання 

позашкільної освіти 

 

48111,9 47850,0   261,9 44148,6 44098,4   50,2 

4 Забезпеченняналеж

них умов для 

надання 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

 

209233,5 180884,3 4131,6 15067,8 9149,8 159813,8 139413,9 66,9 13423,1 6909,9 

5 Створення 

безпечних та 

нешкідливих умов 

навчання та 

виховання, медичне 

забезпечення, 

соціальний захист 

дітей пільгових 

категорій 

 

75230,8 67124,0 8000,0 106,8  29603,9 23671,4 5932,5   

6 Поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

закладів освіти 

35164,4 20000 11704,4 2800 660 20323,0 17335,0  2750,3 237,7 

7 Забезпечення 

належної 

методичноїроботи в 

установах і закладах 

освіти 

9636,0 9636,0    6791,3 6791,3    

8 Робота інших 36838,2 27994,2 1320 7128 396 27277,4 22054,5  4868,6 354,3 



закладів освіти 

Забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку 

закладів та установ 

освіти, господарського 

обслуговування закладів 

освіти, забезпечення  

роботи міського Будинку 

вчителя, Забезпечення 

функціонування 

інклюзивно-ресурсних 

центрів, відкриття 

центрів  відповідно до 

потреб громади міста 

9 Забезпечення 

бібліотечно-

інформаційними 

послугами 

педагогічних 

працівників міста 

 

3260,8 3258,8   2,0 2588,1 2588,1    

10 Підтримка творчо 

працюючих 

педагогічних 

працівників, 

педагогічних 

колективів, 

директорів закладів 

освіти, робота з 

обдарованими 

дітьми та молоддю 

1584,0 1584,0    414,6 414,6    

11 Культурно - освітні 

заходи 

 

2244,0 2244,0    965,1 965,1    

 

 

 

 

 

 



 

3.Оцінка ефективності виконання 

 

Показники очікуваних результатів Одиниці виміру 2020 рік 

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою соціальні, економічні 15067 

Кількість дітей дошкільного віку, охоплених 

корекційно- реабілітаційним процесом 

соціальні 2025 

Кількість дітей, охоплених загальною середньою 

освітою 

соціальні, економічні 46128 

Кількість здобувачів освіти, охоплених профільним 

навчанням 

соціальні, економічні 4777 

Кількість здобувачів освіти, охоплених   поглибленим 

вивченням окремих предметів  

соціальні, економічні 4832 

Кількість спеціальних класів / в них учнів  соціальні, економічні 24/269 

Кількість інклюзивних класів/в них учнів соціальні, економічні 167/240 

Підвезення учнів до школи та зворотно  : 

кількість шкіл 

 

соціальні, економічні 

 

8 

Кількість закладів професійної освіти / в них учнів соціальні, економічні 11/4208 

Кількість закладів вищої освіти  I-III рівня акредитації/ 

студентів 

соціальні, економічні 1/93 

Кількість закладів позашкільної освіти / в них гуртків / 

в них вихованців  

соціальні, економічні 7/860/13030 

Кількість переможців різнорівневих творчих конкурсів соціальні понад 5 тис. 

Кількість проведених культурно - масових заходів / 

ними охоплено дітей 

соціальні 793/31285 

Кількість учнів 1-4 кл., охоплених гарячим 

харчуванням 

соціальні, економічні 15580 

Кількість осіб, з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, які отримали одноразову 

матеріальну допомогу при досягненні 18 років 

економічні 69 

Кількість учнів  пільгових категорій, охоплених соціальні, економічні 8117 



гарячим  харчуванням 

Кількість проведених методичних заходів соціальні понад 200 

Матеріальне заохочення кращих педагогічних 

працівників 

( кількість) 

соціальні, економічні 85 

Забезпечення навчальних закладів комп’ютерною 

технікою 

соціальні, економічні 100% 

Здійснення капітальних, поточних ремонтів соціальні, економічні за потребою 

Придбання меблів, технологічного обладнання, 

комп’ютерної техніки, м’якого інвентарю 

соціальні, економічні за потребою 

Здійснення протипожежних заходів соціальні, економічні за потребою 

 

4. Протягом звітного періоду відповідно до потреб громади міста збільшено кількість класів у закладах загальної 

середньої освіти, розширено мережу інклюзивної освіти.  

Продовжуються роботи з поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. 

Заходи по виконанню Програми вжиті протягом 2020 року направлені на створення умов для підвищення якості освіти. 
 

 

Начальник управління                                                                                                                                                   Ганна ЛИЧКО 
 

Світлана Макарова, 37-53-08 

Галина Джулай, 58-39-62 

 

 


