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Про затвердження Міської
комплексної програми «Освіта
м. Лебедин у 2016-2018 роках»
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою створення механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, умов для поетапного переходу до нового рівня
освіти:
1. Затвердити Міську комплексну програму «Освіта м. Лебедин у 20162018 роках» (додається).
2. Координацію роботи з виконання завдань, визначених цим рішенням,
покласти на заступника міського голови Кірєєву О.В.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Лебединської міської ради з питань охорони здоров`я, молоді, освіти, культури,
соціального захисту населення, ЗМІ (голова комісії Химич Л.О) та постійну комісію з питань планування бюджету, ринкових реформ і управління комунальною власністю (голова комісії Карпенко О.В.)
Міський голова

О.М.Бакликов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням восьмої сесії міської
ради сьомого скликання
28.04.2016 №111-МР

Міська комплексна програма
«Освіта м. Лебедин у 2016 – 2018 роках»

1. Паспорт
Міської комплексної програми «Освіта м.Лебедин у 2016-2018 роках»
(далі – Програма)
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Лебединська міська рада
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Рішення виконавчого комітету Лебединської
міської ради № 63 від 11.04.2016 «Про схвалення проекту Міської комплексної програми «Освіта м. Лебедин у 2016-2018 роках»
Відділ освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради Сумської області
Співрозробники Програми Виконавчий комітет Лебединської міської
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Учасники Програми
Відділ освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради Сумської області, виконавчий комітет Лебединської міської ради, навчальні заклади м. Лебедин
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І. ВСТУП
Освіта – одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових держави. Освітній простір м. Лебедин забезпечує потреби всіх категорій населення
в навчанні й вихованні, наданні різних видів освітніх послуг. Головним напрямом його вдосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.
Створення і розвиток умов доступності для населення м. Лебедин належної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою. Виважена та
гнучка освітня політика може успішно реалізуватися через програму розвитку
освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини
необхідно зрівняти стартові можливості дітей, що збільшить їхні освітні шанси.
Одним із шляхів досягнення цієї мети є забезпечення охоплення дошкільною
освітою, що потребує збільшення кількості груп в існуючих дошкільних навчальних закладах, збереження існуючої мережі дошкільних навчальних закладів.
Розвиток системи шкільної освіти вимагає постійного оновлення технологій та їх прискореного впровадження для швидкої адаптації до суспільнополітичних, економічних і технологічних змін у світовому просторі.
В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного
суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення предметів цього циклу
до навчальних планів усіх рівнів освіти.
У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість навчально-методичних ресурсів.
Існує нагальна потреба вдосконалення системи пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості в сучасному
суспільстві.
Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та навчання
дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами. Однією з умов для виховання
дитини-інваліда в сім’ї, отримання освіти за місцем проживання є впровадження інклюзивного навчання. Саме ця форма навчання передбачає створення того
освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.
Актуальною проблемою є формування єдиної виховної системи на засадах духовних цінностей українського народу, забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку дітей. Не вирішено питання оновлення, модернізації матеріально-технічного забезпечення позашкільних навчальних закладів та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від уроків
час.

Подальшого оновлення потребує матеріально-технічна база дошкільних,
загальноосвітніх навчальних закладів.
Міська програма розвитку освіти «Освіта м. Лебедин у 2016-2018 роках»
(далі – Програма) розроблена відповідно до Обласної програми розвитку освіти
«Освіта Сумщини у 2016-2018 роках», затвердженої рішенням четвертої сесії
Сумської обласної ради сьомого скликання від 25.03.2016 «Про обласну комплексну програму «Освіта Сумщини у 2016-2018 роках», Конституції України;
законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі
змінами), «Про позашкільну освіту» (зі змінами), «Про професійно-технічну
освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства» (зі змінами); Указу Президента
України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»; наказів Міністерства освіти і
науки України від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах» (зі змінами), від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типових правил
прийому до професійно-технічних навчальних закладів України».
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Освіта м. Лебедин є цілісною системою, що забезпечує реалізацію особистісних потреб кожної людини в умовах безперервної освіти.
У м. Лебедин функціонує 5 дошкільних навчальних закладів. Протягом
2013 – 2015 років збережено існуючу мережу дошкільних навчальних закладів,
у 2013-2014 роках відкрито 3 додаткові групи у дошкільних навчальних закладах «Сосонка», «Калинка» та «Ромашка».
Різними формами дошкільної освіти в м. Лебедин охоплено 93% дітей дошкільного віку. У дошкільних навчальних закладах міста виховується 957 вихованців віком від 1 до 6 років, що складає 75% від загальної кількості дітей дошкільного віку. Послугами консультаційних пунктів «Мамина школа» ( для дітей віком від 3 до 4 років) та « Разом з мамою» (для дітей віком до 3 років) охоплено 270 дітей. Усі діти 5-річного віку стовідсотково охоплені дошкільною освітою з них шість знаходяться на соціально-педагогічному патронаті.
Станом на 01.01.2016 року на 100 місцях у дошкільних навчальних закладах міста виховується 123 дитини. Але мережа дошкільних навчальних закладів
не повною мірою задовольняє потреби населення й потребує подальшого розвитку (покращення матеріально-технічного стану приміщень, забезпечення технологічним обладнанням, проведення заходів з утеплення будівель, створення
умов для функціонування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах,
введення посад асистента вихователя для розвитку і виховання дітей з особливими освітніми потребами, введення посад практичних психологів та учителялогопеда у дошкільних навчальних закладах «Казка», «Сосонка», посад соціальних педагогів)
Поступово збільшується кількість першокласників: з 262 учня
у 2013 році до 304 – у 2015 році.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста становить7 закладів
(2462 учнів), із них 1 навчальний закладів нового типу - спеціалізована школа).
Забезпечується впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій. Загальноосвітні заклади стовідсотково забезпечені комп’ютерними класами. Кожен заклад має інформаційний сайт, електронну адресу, підключений до мережі Інтернет.
Нагальною проблемою є забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальним обладнанням з природничо-математичних та технологічних
дисциплін.
За період 2013-2015 років придбані комп’ютерні класи у загальноосвітні
школи І-ІІІ ступенів №1, 4 та обладнання у кабінет хімії у загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5 .
З метою підготовки школярів до участі у представницьких учнівських
конкурсах необхідно організовувати для обдарованих дітей роботу пересувних
позашкільних навчальних закладів, зборів, профільних оздоровчих таборів.
Проведення навчально-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, професійних конкурсів, «круглих столів» сприяє зростанню рівня
професійної майстерності педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах
інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
З кожним роком і м. Лебедин збільшується кількість дітей з особливими
освітніми потребами. Станом на 01.01.2016 року на обліку в загальноосвітніх
закладах було 46 дітей з особливими освітніми потребами. Індивідуальною формою навчання охоплено десять учнів.
Існує необхідність у створенні умов для реалізації інклюзивного навчання, введенні посад асистента вчителя в загальноосвітніх навчальних закладах
міста та системному кваліфікованому психолого-педагогічному супроводі дітей
з інвалідністю, їх батьків, що дасть змогу забезпечити право дітей з інвалідністю на родинне виховання.
З 2013 року у місті працює Лебединський центр позашкільної освіти, що
був створених шляхом об`єднання двох закладів – станції юних техніків та
центру, у якому розширилися напрямки роботи: еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, образотворчий. У закладі працює 109 груп, у яких здобувають позашкільну освіту 1660 вихованців. На базі закладу діє міське наукове товариство учнів – філія Малої академії наук України.
У місті працює дитячо-юнацька спортивна школа, в якій виховується 194
юних спортсмени.
Підготовку кваліфікованих робітників в м. Лебедин забезпечує ДПТНЗ
«Лебединське
вище
професійне
училище
лісового
господарства»
за 6 професіями, загальний контингент учнів яких становить 298 осіб. Виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів становить 92%.
Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у системі освіти, а існуюче фінансове забезпечення вимагає пошуку нових підходів
до менеджменту освітньої галузі для їх виконання.

3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти м.
Лебедин відповідно до вимог суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами.
4. Основні шляхи реалізації завдань,
строки та етапи виконання Програми:
Програма реалізується в один етап – з 2016 до 2018 року.
Виконання завдань Програми передбачається шляхом:
здійснення системи заходів цієї Програми, а також за потреби, розробка
інших міських програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти в усіх ланках системи освіти м. Лебедин;
подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних
закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього
середовища;
управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних
моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;
пошук і реалізація сучасних ефективних структур виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні та її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство;
упровадження інноваційних форм управління освітніми системами на основі мережевого підходу та технології управління освітніми закладами;
приведення змісту навчальних планів і програм соціально-гуманітарного
профілю та підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних у відповідність
до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства, стратегічних завдань розвитку освіти в державі, регіоні.
5. Перелік завдань Програми
Основними завданнями Програми є:
збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом
усього періоду перебування в закладах освіти;
забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти;
забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних
закладів різних типів і форм власності;

запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчання з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють;
зміцнення та модернізація навчально-методичної та матеріальнотехнічної бази дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів;
оснащення навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних
технологій;
реалізація освітніх потреб обдарованої молоді;
забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання та очікуваний результат наведено в додатку.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Управління виконанням Програми розвитку освіти м.Лебедин на 20162018 роки та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями Лебединської ради у межах її повноважень.
Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації
Програми покладається на відділ освіти виконавчого комітету Лебединської
міської ради, що передбачає організацію, планування, керівництво, координацію людських і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми,
систематичне оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті, окремих її
складових.
Щороку, до 1 січня відділ освіти забезпечуватиме інформування Лебединської міської ради та Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації про хід виконання Програми.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію Лебединської міської ради з питань охорони здоров`я, молоді, освіти, культури, соціального захисту населення, ЗМІ (голова комісії Химич Л.О) та
постійну комісію з питань планування бюджету, ринкових реформ і управління
комунальною власністю (голова комісії Карпенко О.В.)
Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на колегії відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради, через засоби масової інформації, громадські
об’єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.

8. Очікувані результати
Виконання Програми розвитку освіти м. Лебедин на 2016-2018 роки дасть
змогу забезпечити досягнення до завершення 2018 року таких показників:
№
з/п

1
1
2
3
4

7

8
9

10
11

Найменування показника

Кількісні
виміри показників
розвитку
2
3
Охоплення дітей дошкільною освітою
95 %
Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальни100 %
ми навчальними комп’ютерними комплексами
Функціонування дошкільних навчальних закладів до мережі
100 %
Інтернет
Оснащення
загальноосвітніх
навчальних
закладів
90 %
І-ІІ, І-ІІІ ступенів навчальними комп’ютерними комплексами
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навча50%
льним обладнанням з природничо-математичних і технологічних дисциплін
Кількість іменних стипендій міського голови для учнів зага24
льноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів
Забезпечення навчальних закладів:
практичними психологами
70%
соціальним педагогами
30%
Кількість підготовлених робітників за сучасними технологі298
ями
Кількість осіб, залучених до підготовки, перепідготовки, пі324
двищення кваліфікації та стажування
9. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів ,
державного, обласного та місцевих бюджетів у межах видатків на галузь освіти
на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених
чинним законодавством, джерел фінансування.
Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування наведений у додатку до Програми.
Уточнення фінансового ресурсу проводиться щорічно у відповідності до
затвердженого міського бюджету.

Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів,
що пропонується залучити на виконання Програми
Обсяг ресурсів усього
у тому числі:
державний бюджет

тис. гривень
Усього витрати
на виконання
програми

2016

Роки
2017

2018

4978.1

2984.7

3319.7

11282.5

79.0

2350.0

2682.0

5111.0

обласний бюджет

1769.7

місцеві бюджети

3093.7

619.7

632.7

4346.1

35.7

15.0

5.0

55.7

інші джерела

Секретар ради

1769.7

О. А. Древаль

Додаток 1
до Програми
Напрями діяльності та заходи Програми

№ Назва
напряму Перелік заходів про- Строк Виконавці
з/п діяльності
грами
виконання
заходу

Джерела
фінансування

1
1

6
Міський
бюджет

2
Забезпечення
рівних умов доступу до отримання
дошкільної
освіти

3
Розширення
мережі
дошкільних навчальних закладів шляхом
розширення
мережі
груп у діючих дошкільних навчальних закладах
Створення умов для
розвитку і виховання
дітей з особливими
освітніми потребами
(відкриття
інклюзивних груп у дошкільних
нав-чальних
закладах
«Чайка»,
«Калинка»)
Уведення посади асистента вихователя в
інклюзивних
групах
дошкільних навчальних закладів «Чайка»,
«Калинка»

4
20162018

20162018

5
Відділ освіти
виконавчого
комітету, виконавчий комітет
Лебединської
міської ради

Орієнтовний обсяг фінансування
(тис. гривень)
Усього
Роки
2016
2017
2018
7
8
9
10
149.0
149.0

Очікувані
зультати

30,0

15.0

15.0

Реалізація завдань
щодо
ранньої соціалізації дітей з
особливими
потребами

86.0

43.0

43.0

11
Підвищення
якості надання
освітніх послуг

Інші джерела
Міський
бюджет
Інші джерела

20162018

ре-

Міський
бюджет
Інші джерела

Міський
бюджет

Усього за напрямом 1

265.0

58.0

207.0

60.0

30.0

30.0

32.0

16.0

16.0

Інші джерела
2.

Матеріальнотехнічний розвиток дошкільних
навчальних
закладів

Оснащення дошкільних навчальних закладів
навчальними
комп’ютерними комплексами
Забезпечення дитячими меблями дошкільних навчальних закладів
Забезпечення проведення
капітального
ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання дошкільних навчальних закладів

20162018

20162018

20162018

Оновлення технологі- 2016чного обладнання хар- 2018
чоблоків дошкільних
навчальних закладів

Усього за напрямом 2

Відділ освіти
виконавчого
комітету, виконавчий комітет
Лебединської
міської ради

Міський
бюджет
Інші джерела
Міський
бюджет
Інші
джерела
Міський
бюджет

1.0
1.0
100.0

100.0

76.0

31.0

45.0

177.0

91.0

Інші джерела

Міський
бюджет
Інші джерела

Міський
268.0
бюджет
Інші джере- 1.0
ла

1.0

Зміцнення матеріальнотехнічної бази
дошкільних
навчальних
закладів

3.

Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти

Організація та проведення конкурсу на
кращий сайт дошкільного навчального закладу
Проведення спортивного фестивалю для
дітей дошкільного віку
«Гармонія руху»
Забезпечення оплати
послуг Інтернету у
дошкільних навчальних закладах

20162018

20162018

20162018

Усього за напрямом 3

4

Модернізація навчальної
бази
загальноосвітніх
навчальних
закладів

Усього за напрямом 4

Забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів
сучасною
комп’ютерною та мультимедійною технікою
Забезпечення оплати
послуг Інтернету у
загальноосвітніх
навчальних закладах

20162018

Відділ освіти Міський
виконавчого
бюджет
комітету
Інші джере- 3.0
ла
Міський
бюджет
Інші джерела
Міський
бюджет
Інші джерела
Міський
бюджет
Інші джерела
Відділ освіти Державний
виконавчого
бюджет
комітету

1.0

1.0

1.0

1.5

0.5

0.5

0.5

19.0

3.0

8.0

8.0

5.0

5.0

19.0

3.0

8.0

8.0

9.5

6.5

1.5

1.5

30.0

30.0

9.0

9.0

39.0

39.0

60.0

Інші джерела
20162018

Державний
бюджет

22.0

4.0

Інші джере- 5.0
ла

5.0

Державний
бюджет

4.0

82.0

Підвищення
якості надання
освітніх послуг
Забезпечення
рівного доступу
до якісної освіти
учнівської
молоді

5

Забезпечення рів- Надання адресної під- 2016ного доступу до тримки
обдарованій 2018
якісної освіти
молоді шляхом призначення та виплати
стипендій
Проведення обласних
олімпіад,
науковометодичних
заходів,
конкурсів професійної
майстерності педагогічних працівників
Встановлення доплати
до посадового окладу
педагогічним працівникам, які підготували
переможців міжнародних, всеукраїнських,
обласних учнівських
олімпіад,
турнірів,
конкурсів, спортивних
змагань

Міський
бюджет
Інші джере- 5.0
ла
Відділ освіти Міський
12.6
виконавчого
бюджет
комітету
Інші джереВиконавчий
ла
комітет Лебединської місь- Державний 114.0
кої ради
бюджет

5.0
4.2

4.2

4.2

36.0

38.0

40.0

Міський
бюджет

42.0

12.0

15.0

15.0

Державний
бюджет

119.0

39.0

40.0

40.0

Міський
бюджет

220.0

70.0

75.0

75.0

Створення механізму
підтримки та розвитку
творчого
потенціалу обдарованої молоді

Створення дос-

Відкриття на базі зага- 2016льноосвітніх навчаль- 2018
них закладів класів з
інклюзивною формою
навчання

Відділ освіти Державний
виконавчий
бюджет
комітет Лебединської міської ради

Введення посад асистента вчителя у класах
з інклюзивною формою навчання

Усього за напрямом 5

6

Упровадження
психологічного
супроводу навчально-виховного
процесу

Кадрове забезпечення 2016дошкільних навчаль- 2018
них закладів фахівцями психологічної служби:
уведення посад
Практичних психологів відповідно до нормативів
уведення посад соціальних педагогів відповідно до нормативів

30

15

15

Державний
бюджет

96.0

48.0

48.0

Державний
бюджет
Міський
бюджет

359.0.0

75

141

143

274.6

86.2

94.2

94.2

Відділ освіти
виконавчого
комітету

Міський
бюджет

44.0

22.0

22.0

Міський
бюджет

90.0

45.0

45.0

тупних
умов
для навчання,
реабілітації
дітей з обмеженими можливостями;
освітнього середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвит
ку, соціальної
інтеграції
в
умовах загальноосвіт-нього
закладу

Підвищення
рівня забезпеченості навчальних
закладів практичними психологами
та
соціальними
педагогами

Міський
бюджет

Усього за напрямом 6
7

Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської
молоді до якісної
позашкільної
освіти

Забезпечення існуючої 2016мережі гуртків та ін- 2018
шихтворчих об’єднань
у позашкільних навчальних закладах

Відділ освіти
виконавчого
комітету Лебединської міської ради

134.0

67.0

67.0

Міський
бюджет
( не потребує
Додаткового
Фінансу
вання)

Охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною
освітою

Забезпечення прове- 2016дення
модернізації 2018
навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним
обладнанням, навчальними та наочними посібниками для організації
навчальновиховної роботи

Міський
бюджет

72.2

Забезпечення роботи 2016пересувних позашкі- 2018
льних навчальних закладів

Центр позаш- Міський
кільної освіти
бюджет

76.0

2.2

35.0

35.0

Удосконалення
матеріальнотехнічної бази
позашкільних
навчальних
закладів

38.0

38.0

Збільшення
кількості дітей
дошкільного
віку охоплених
позашкільною
освітою

Розроблення та реалі- 2016зація
соціально- 2018
освітніх проектів національнопатріотичного, природоохоронного краєзнавчого,
художньоестетичного спрямування

Відділ освіти Міський
виконавчого
бюджет
комітету

2.0

Участь в обласному
етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів – членів
Малої академії наук
України
Забезпечення участі у
всеукраїнських заходах, проведення обласних масових заходів
для дітей та учнівської
молоді за напрямами
позашкільної освіти

20162018

Центр позаш- Міський
кільної освіти
бюджет

198.0

20162018

Відділ освіти Місцевий
виконавчого
бюджет
комітету

Відділ
ЦПО

Проведення польових 2016практик, експедицій, 2018
зборів,
профільних
оздоровчих таборів

освіти, Місцевий
бюджет

Формування в
дітей та учнівської
молоді
активної громадянської позиції, залучення
їх до вирішення
актуальних питань життєдіяльності місцевих громад

1.0

1.0

66.0

66.0

66.0

68.0

22.0

23.0

23.0

Розвиток і підтримка творчо
обдарованих
дітей та учнівської
молоді,
створення умов
для їхньої творчої самореалізації

7.1

2.1

2.5

2.5

Формування в
дітей та учнівської
молоді
навичок здоро-

Усього за напрямом 7

Інші джере- 10.2
ла

3.2

3.5

3.5

Місцеві
бюджети

92.3

165.5

165.5

3.2

3.5

3.5

423.3

Інші джере- 10.2
ла
8

Забезпечення якісного змісту підготовки робітничих кадрів

Сприяння діяльності 2016навчально-практичних 2018
центрів з упровадження інноваційних технологій за галузевим
спрямуванням

Виконавчий
Міський
комітет навча- бюджет
льні заклади

Усього за напрямом 8

9

Зміцнення матеріально-технічної
бази закладів та
установ освіти

Ремонт їдальні Лебе- 2016
динської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5

Відділ освіти

Облаштування внут- 2017
рішнього туалету Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів № 4

Відділ освіти

2792.2

2792.2

Обласний
бюджет

1769.7

1769.7

Міський
бюджет
Обласний
бюджет

2792.2

2792.2

1769.7

1769.7

Міський
120.0
бюджет
Інші джере- 20.0
ла
Міський
бюджет

вого
способу
життя, організація їх змістовного відпочинку та зайнятості

Підвищення
якості надання
освітніх послуг

120.0
20.0

50.0

50.0

Інші джере- 10.0
ла

10.0

Капітальний
ремонт 2018
покрівлі ЗОШ 1,4,6
Утеплення Лебединсь- 2018
кої ЗОШ № 6

Відділ освіти

Заміна вікон у Лебе- 2017динській ЗОШ № 3, 4
2018

Відділ освіти

Відділ освіти

Придбання технологі- 2016чного обладнання для 2018
харчоблоків загальноосвітніх шкіл міста

Усього за напрямом 9

10

Упровадження
Утеплення ДНЗ «Ро- 2016заходів з енергоз- машка»
2017
береження

Усього за напрямом 10
Усього за Програмою

Відділ освіти

Державний
бюджет
Державний
бюджет

350.0

350.0

2000.0

2000.0

Державний
бюджет

200.0

100.0

100.0

Державний
бюджет

120.0

70.0

50.0

Міський
бюджет

170.0

Державний
бюджет

2670.0

Інші джере- 30.0
ла
Державний 2000.0
бюджет

Державний
бюджет
Державний
бюджет

120.0

170.0
20.0

2500.0

10.0
Зменшення обсягів
споживання природного газу, економія бюджетних коштів

2000.0

2000.0
5111.0

50.0

2000.0
79.0

2350.0

2682.0

Секретар ради

Обласний
бюджет

1769.7

1769.7

Міський
бюджет

4346.1

3093.7

619.7

632.7

Інші джере- 55.7
ла

35.7

15.0

5.0

Усього

4978.1

2984.7

3319.7

11282.5

О.А.Древаль

