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РІШЕННЯ 

 

 

Від 26.12.2014 № 1950                                                   58 сесія 6 скликання 
 м. Вінниця 

 

Про хід виконання Програми 

розвитку освіти м. Вінниці на 

2013-2020 роки у 2014 році 

 

У 2014 році виконавчими органами Вінницької міської ради проводилась  

значна  робота  з  реалізації  заходів  Програми  розвитку освіти м. Вінниці на 

2013-2020 роки, які спрямовані на покращення якості та удосконалення 

розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  

відповідно до потреб держави та запитів громадян міста на освітні послуги. 

Закінчується капітальний ремонт та до кінця поточного року буде введено 

в експлуатацію дошкільний навчальний заклад № 19 по вул. Малиновського, 21 

на 9 груп. Відкриття нового ДНЗ дає можливість створити нові робочі місця 

(54,4 ставки) та влаштувати до ДНЗ майже 300 дітей. До дошкільних 

навчальних закладів міста у поточному році із електронного реєстру зараховано 

близько 5200 дітей.  Кількість дітей в ДНЗ збільшилася на 1239 та складає на 

кінець року 17202.  

Вивільнено приміщення будівлі колишнього ДНЗ по вул. В. Порика, 5а 

(на 9 груп). Розпочато проектні роботи. 

У 2014-2015 навчальному році мережа класів комунальних денних 

загальноосвітніх навчальних закладів збільшилася на 22 класи та складає 1148 

класів. Кількість дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах 

складає 34678 учня, що на 1199 учнів більше, ніж в попередньому навчальному 

році. Загальна кількість учнів, які навчаються у другу зміну, зменшилась у 2014-

2015 н.р. на 678 учнів та складає 2844. В місті охоплено навчанням 344 учня 

дітей-переселенців з тимчасово окупованих територій України. У 2014-2015 

навчальному році функціонує 360 ліцейних, гімназійних, профільних класів та 

класів з поглибленим вивченням окремих предметів, навчанням в яких 

охоплено 10612 учня.  

Вищими ніж середні по Вінницькій області та Україні  є якісні показники 

результатів участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2014 року 

випускників міста з усіх предметів,  особливо 

– з української мови та літератури (66,7%, область - 47,5%, Україна - 50,9 %,),  

– з математики (65,4%, область - 46,2%, Україна - 53,4 %,),  

– з фізики (68%, область - 47,7%, Україна - 52 %,),  

– з хімії (70,7%, область - 51%, Україна - 51,5 %,),  

– з англійської мови (67,2%, область - 45,8%, Україна - 51,8 %,),  



 

– з німецької мови (88,9%, область - 40%, Україна - 50,5 %,),  

В ІV етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад учні 

загальноосвітніх навчальних закладів міста вибороли 29 дипломів, із них: 2 – 

першого,  14 - другого, 13 – третього ступенів.  Випускник 11 класу ФМГ №17 

Єгор Бондар, здобув срібну медаль за результатами участі у міжнародній 

учнівській олімпіаді з фізики. 

У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України 73 учні закладів освіти стали переможцями ІІ обласного 

етапу, 14 учнів стали переможцями ІІІ Всеукраїнського етапу.  

На індивідуальній формі навчання з 01.01.2014 р. по 30.05.2014 р. 

перебувало 319 учнів; з 01.09.2014 р. по 01.12.2014 р. – 257 учнів.  

У 2014 році завершено реалізацію проекту «Школа, доступна для всіх», 

діє Міжнародна програма Соціальної та Фінансової Освіти Дітей «Афлатун». У 

4 загальноосвітніх навчальних закладах (ЗШ №№ 3,10, 27, НВК №23) 

реалізується соціальний проект «Є контакт».  

У 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах 

міста функціонують 1176 гуртків, в яких займається 21320 дітей шкільного  

віку, що становить 60% від загальної кількості школярів міста.  

Дитячі омбудсмени проводять значну роботу по поширенню правових 

знань серед дітей міста за 4 напрямками: «Право наймолодшим», «Я і вулиця», 

«Підліток у правовому суспільстві», «Клуб правових дебатів». Крім того, на 

базі ВМПДЮ ім. Л.Ратушної працює клуб шкільних омбудсменів «Бумеранг».  

З метою мінімізації проявів жорстокості та насильства в учнівському 

середовищі продовжено реалізацію програми «Медіація однолітків». В 35 

загальноосвітніх закладах функціонує «Шкільна служба розв’язання 

конфліктів». За 2014 рік підготовлено 175 учнів – медіаторів.  

У 2014-2015 навчальному році мережа позашкільних навчальних закладів 

зросла на 11 та складає 271 дитяче об’єднання, навчанням в яких охоплено 5359 

дітей. У Центрі позашкільної освіти «Школа успіху» навчається близько 700 

дітей на госпрозрахунковій основі. 

В школі-гімназії № 6 функціонує кабінет для індивідуального навчання 

та відпочинку дітей з особливими потребами. В 2014 році року у закладі 

встановлено ліфт, яким користуватимуться діти з вадами опорно-рухового 

апарату. На зазначені цілі у міському бюджеті передбачені видатки у сумі 608,1 

тис. грн. Ліфт придбано БФ «Подільська громада», вартістю 256 тис. грн. 

Із 227 осіб, які подали документи на розгляд комісії з працевлаштування 

педагогічних працівників, працевлаштовані 88.  

У 2014 році здійснено поточний ремонт покрівель в 17 закладах освіти, 

ремонт сантехнічних та інженерних мереж в 10 закладах. Загальна сума витрат 

склала 1336,8 тис. грн.  

Протягом 2014 року закладами освіти впроваджувалися енергозберігаючі 

заходи як за рахунок коштів міського бюджету так і за рахунок додатково 

залучених ресурсів. В ДНЗ № 71 та ЗШ № 12 замінено на металопластикові 

вікна на загальну суму 52,1 тис. грн., залучено субвенцію із обласного бюджету 

у сумі 400,0 тис. грн. на заміну вікон у ЗШ №№ 18, 20, 30. Замінено 383 вікон 

на енергозберігаючі в ЗШ № 25. Здійснено реконструкцію системи 

теплопостачання будівлі ЗШ № 32 на суму 487,038 тис. грн. 



 

Крім того, закладами освіти за рахунок позабюджетних коштів замінено 

640 шт. (2547,7 м2)  вікон на суму 1621,714 тис. грн., 9 шт. зовнішніх дверних 

блоків на суму 27,767 тис. грн., 249 шт. ламп на загальну суму 2,088 тис. грн.  

6  закладів освіти міста вибороли призові місця в грантах Вінницької 

обласної ради та обласної держаної адміністрації «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчально-виховного 

процесу та життєдіяльності навчального закладу». Загальна сума отриманих 

коштів складає 115 тисяч гривень. 

Протягом 11 місяців 2014 року закладами освіти залучено додаткових 

фінансових ресурсів на суму 7856,1 тис. грн., в тому числі:  

- за рахунок надання додаткових освітніх послуг на госпрозрахунковій основі 

2448,361 тис. грн.; 

- за рахунок надання в оренду приміщень, що не використовуються в 

навчально-виховному процесі 95,555 тис. грн.; 

- в результаті участі у грантах та благодійних внесків у сумі 5312,184 тис. грн. 

Значними є здобутки навчальних закладів міста на Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах.  

Поряд з тим, враховуючи позитивні результати діяльності галузі освіта, 

існують проблеми, які потребують додаткової уваги:  

 створення нових дошкільних навчальних закладів для задоволення 

потреб громади міста в отриманні якісної дошкільної освіти; 

 створення умов для навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів в першу зміну; 

 впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти; 

 зміцнення фізичного, психічного та морального здоров`я дітей; 

 оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 статті 26, частиною 

1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту освіти міської ради В. Буняка 

«Про хід виконання Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки у 

2014 році» взяти до відома.  

2. Виконавчим органам міської ради в подальшому забезпечити 

виконання заходів Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки. 

3. Департаменту освіти міської ради спільно з департаментом фінансів         

міської ради передбачати в міському бюджеті видатки для фінансування заходів 

Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки. 

4. У зв’язку з інтегруванням Програми розвитку інформаційних, 

телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти міста Вінниці 

на 2011-2015 роки та Програми розвитку психологічної служби системи освіти 

м. Вінниці на 2011-2015 роки в Програму розвитку освіти м. Вінниці на 2013-

2020 роки згідно з рішеннями міської ради від 25.10.2013 р. №1440 та від 

25.10.2013 р. №1441, відповідно до основних вимог та цілей Стратегії розвитку 

«Вінниця – 2020» вважати такими, що втратили чинність рішення міської ради 



 

від 24.10.2010 року №39, від 01.03.2011 р. № 117, якими були затвердженні 

вищевказані програми, з дати набрання чинності рішень від 25.10.2013 р. 

№1440, від 25.10.2013 р. №1441. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (І.Івасюк). 

 

 

Секретар міської ради                                                                       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент освіти Вінницької міської ради 

Мазур Наталія Володимирівна 

заступник директора департаменту з економічних питань департаменту освіти 

Вінницької міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


