
 

 
 

 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
27 липня 2017 року № 6 

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

Чотирнадцята 
позачергова 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, з метою забезпечення доступу до якісної освіти 
обласна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести такі зміни до Програми розвитку освіти Миколаївської 

області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Миколаївської обласної 
ради від 22 грудня 2016 року №3: 

 
1.1. Пункт 2.1. розділу 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» викласти у такій редакції: 

 
«Проведення обласного конкурсу на кращий опорний заклад, за 

результатами якого буде виділено фінансовий ресурс переможцям на 
оновлення матеріально-технічної бази сучасними засобами навчання, 
кабінетами природничо-математичного циклу, комп’ютерними комплексами 
та мультимедійним обладнанням, упровадження енергозберігаючих 
технологій. Надання фінансової підтримки загальноосвітнім навчальним 
закладам області, які беруть участь у пілотних проектах, таких як новий 
освітній простір, нова українська школа. 
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1.2. У графі «Заходи, які спрямовуються на виконання завдань 
Програми» додатка 3 до Програми «Орієнтовний обсяг фінансування окремих 
заходів Програми» захід «Проведення обласного конкурсу на кращий опорний 
заклад, за результатами якого буде виділено фінансовий ресурс переможцям на 
оновлення матеріально-технічної бази сучасними засобами навчання, 
кабінетами природничо-математичного циклу, комп’ютерними комплексами та 
мультимедійним обладнанням, упровадження енергозберігаючих технологій.*» 
викласти у такій редакції: 

 
«Проведення обласного конкурсу на кращий опорний заклад, за 

результатами якого буде виділено фінансовий ресурс переможцям на оновлення 
матеріально-технічної бази сучасними засобами навчання, кабінетами 
природничо-математичного циклу, комп’ютерними комплексами та 
мультимедійним обладнанням, упровадження енергозберігаючих технологій. 
Надання фінансової підтримки загальноосвітнім навчальним закладам області, 
які беруть участь у пілотних проектах, таких як новий освітній простір, нова 
українська школа.*». 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань культури, науки і освіти, сім’ї та молоді, спорту. 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради                              В.В. Москаленко  
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