
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
12 жовтня 2017 року № 16 

Миколаїв   
 
 
     
 
 
Про внесення доповнень до Програми 
розвитку освіти Миколаївської області  
на 2017-2021 роки  

Шістнадцята сесія  
сьомого скликання 

 
 
На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статті 2.6.4. Регламенту Миколаївської 
обласної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням обласної ради                  
від 18 грудня 2015 року № 1 (зі змінами), з метою забезпечення доступу до 
якісної освіти обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 
Внести до Програми розвитку освіти Миколаївської області                         

на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної ради               
від 22 грудня 2016 року № 3 (зі змінами), доповнення, що додаються. 

 
 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради                       В.В.Москаленко 
 
 
 
 



 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 
12 жовтня 2017 № 16 

 
 
 

ДОПОВНЕННЯ, 
що вносяться до Програми розвитку освіти Миколаївської області  

на 2017-2021 роки 
 
 

1. Доповнити розділ 2 "Заходи щодо поліпшення якості змісту навчально-
виховного процесу у закладах освіти" додатка 2 до Програми "Заходи з 
виконання Програми розвитку освіти Миколаївської області на 2017-2021 роки" 
після пункту 2.25.  новим пунктом 2.26. такого змісту: 
 
"Забезпечення доступу до використання підручників, навчально-методичних 
посібників в електронному вигляді учням загальноосвітніх навчальних закладів 
Миколаївської області. 
 

Департамент освіти і  науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських (міст обласного 
значення) рад, об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням).  
 
2017 – перше півріччя 2018 року." 

 
2. Доповнити додаток 3 до Програми "Орієнтовний обсяг фінансування 

окремих заходів Програми" новим пунктом такого змісту:  
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     " 

Заходи, які 
спрямовуються на 
виконання завдань 

Програми 

Виконавці заходу 
Джерела 

фінансуван-
ня 

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів * 
(тис. гривень) 

Всього 
У тому числі за роками 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення доступу до 
використання 
підручників, навчально-
методичних посібників в 
електронному вигляді 
учням загальноосвітніх 
навчальних закладів 
Миколаївської області*. 

Департамент освіти і                        
науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських (міст 
обласного значення) 
рад, об’єднаних 
територіальних громад 
(за узгодженням). 

Усього 13000 13000     
У тому 
числі 
кошти: 

      

обласного 
бюджету 

6000 6000     

бюджетів 
міст 
обласного 
значення 

7000 7000     

інших 
джерел 
фінансу-
вання 
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