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Про внесення змін та доповнень 

до Програми розвитку освіти  

Миколаївської області на 2017-2021 роки 

       Тридцять перша  

        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 (зі змінами та доповненнями), з метою реалізації 

державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття 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, зміни та доповнення, що додаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                     Вікторія МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

 



1 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення обласної ради 

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, 

що вносяться до Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки 

 

1. У додатку 2 «Заходи з виконання Програми розвитку освіти 

Миколаївської області на 2017-2021 роки»: 

 

1) пункт 1.14 розділу 1 «Створення умов для рівного доступу до 

здобуття освіти» викласти у такій редакції: 

 

«1.14. Придбання в установленому порядку шкільних автобусів для 

поповнення та оновлення парку шкільних автобусів з обладнаними місцями для 

дітей з особливими  освітніми потребами з метою забезпечення підвезення 

здобувачів освіти до закладів освіти (їх філій) незалежно від територіальної 

приналежності та у зворотному напрямку. 

  

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 

районні, міські ради, ради об’єднаних 

територіальних громад, виконавчі органи 

об’єднаних територіальних громад                       

(за узгодженням) 

 

2020-2021 роки». 

 

2) пункт 2.7. розділу 2 «Заходи щодо поліпшення якості змісту навчально-

виховного процесу у закладах освіти» викласти у такій редакції: 

 

«2.7. Проведення обласних (фінальних) етапів Всеукраїнських конкурсів 

фахової, професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання та 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, навчально-

методичний центр професійно-технічної 

освіти у Миколаївській області  

(за узгодженням) 
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2020-2021 роки». 

 

3) доповнити розділ 2 після пункту 2.27. новими пунктами 2.28. та 2.29. 

такого змісту: 

 

     «2.28. Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 

2020-2021 роки». 

 

«2.29. «Створення умов для організації якісного, раціонального, безпечного  

харчування дітей у закладах освіти Миколаївської області. 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, виконавчі органи 

сільських, селищних, об’єднаних 

територіальних громад, міських рад   

(за узгодженням) 

 

2020-2021 роки». 

 

 

3. У додатку 3 «Орієнтовний обсяг фінансування окремих заходів 

Програми»: 

 

1) пункти 1, 6, 12 викласти у такій редакції:  

 

 



3 
 

 

Заходи, які 

спрямовуються на 

виконання завдань 

Програми 

Виконавці заходу 
Джерела 

фінансування 

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 

«Придбання в 

установленому порядку 

шкільних автобусів для 

поповнення та 

оновлення парку 

шкільних автобусів з 

обладнаними місцями 

для дітей з особливими  

освітніми потребами з 

метою забезпечення 

підвезення здобувачів 

освіти до закладів 

освіти (їх філій) 

незалежно від 

територіальної 

приналежності та у 

зворотному напрямку*. 

 

Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

районні, міські ради, 

ради об’єднаних 

територіальних 

громад, виконавчі 

органи об’єднаних 

територіальних 

громад 

(за узгодженням) 

Усього, 

у тому числі 

кошти: 

106000,00 6000,00 6000,00 50000,00 22000,00 22000,00 

      

обласного 

бюджету 

59000,00 6000,00 6000,00 25000,00 11000,00 11000,00 

місцевих 

бюджетів 

47000,00   25000,00 11000,00 11000,00 

інших джерел 

фінансування 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

«Виплата премій 

переможцям ІV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

базових навчальних 

предметів 

ІІІ етапу 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

Усього, 

у тому числі 

кошти: 

760,00 125,00 125,00 170,00 170,00 170,00 

      

обласного 

бюджету 

760,00 125,00 125,00 170,00 170,00 170,00 

місцевих 

бюджетів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів 

Малої академії наук 

України у такому 

розмірі:* 

І місце – 5000 гривень; 

ІІ місце – 3000 гривень; 

ІІІ місце – 2000 

гривень. 

 

інших джерел 

фінансування 

      

 

 

 

 

 

 

» 

«Формування 

державного та 

регіонального 

замовлення на 

підготовку фахівців і 

робітничих кадрів*. 

Департамент  

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації 

(за узгодженням), 

виконавчі органи 

сільських, селищних, 

об’єднаних 

територіальних 

громад  

(за узгодженням),  

міських рад 

(за узгодженням), 

Миколаївський 

національний 

аграрний університет 

(за узгодженням) 

 

Усього, 

у тому числі 

кошти: 

7280,00   1880,00 5400,00  

      

обласного 

бюджету 

7280,00   1880,00 5400,00  

місцевих 

бюджетів 

      

інших джерел 

фінансування 

      

 

 

 

 

» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

        2) доповнити додаток після пункту 12 новими пунктами такого змісту: 

 

«Проведення обласних 

(фінальних) етапів 

Всеукраїнських 

конкурсів фахової, 

професійної 

майстерності серед 

майстрів виробничого 

навчання та серед учнів 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти*. 

 

Департамент  

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

навчально-

методичний центр 

професійно-технічної 

освіти у 

Миколаївській області 

(за узгодженням). 

Усього, 

у тому числі 

кошти: 

540,00    270,00 270,00 

      

обласного 

бюджету 

540,00    270,00 270,00 

місцевих 

бюджетів 

      

інших джерел 

фінансування 

           

 

 

»  

«Модернізація  

та оновлення 

матеріально-технічної 

бази закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти*. 

 

 

Департамент  

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

навчально-

методичний центр 

професійно-технічної 

освіти у 

Миколаївській області 

(за узгодженням) 

 

Усього, 

у тому числі 

кошти: 

2000,00    1000,00 1000,00 

      

обласного 

бюджету 

2000,00    1000,00 1000,00 

місцевих 

бюджетів 

      

інших джерел 

фінансування 

      

» 

«Здійснення виплати 

щорічної премії 

кращим педагогічним 

працівникам*. 

Департамент  

освіти і науки 

облдержадміністрації 

Усього, 

у тому числі 

кошти: 

480,00    240,00 240,00 

      

обласного 

бюджету 

480,00    240,00 240,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

місцевих 

бюджетів 

      

інших джерел 

фінансування 

 

      

» 

«Створення умов для 

організації якісного, 

раціонального, 

безпечного  харчування 

дітей у закладах освіти 

Миколаївської 

області*. 

 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи 

сільських, селищних, 

об’єднаних 

територіальних 

громад, міських рад 

(за узгодженням) 

Усього, 

у тому числі 

кошти: 

      

      

обласного 

бюджету 

    10000,00 10000,00 

місцевих 

бюджетів 

      

інших джерел 

фінансування 

      

 

» 

 

 

 

 

Директор департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації                                                                                                      Олена УДОВИЧЕНКО 


