
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 69 позачергова сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.12.2019               Мукачево    №1679 
 

Про затвердження Програми розвитку освіти Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки  
  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 04.12.2019 №376 «Про схвалення проєкту Програми розвитку освіти 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки» з 
метою визначення стратегії розвитку освіти Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади, впровадження механізму стимулювання обдарованої 
молоді та педагогічних працівників, створення умов для виховання, збереження 
та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я вихованців, на виконання 
Законів України “Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про 
позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”, враховуючи рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку (протокол №77 від 04.12.2019 р.), постійної депутатської комісії з 
питань освіти, культури, молоді і спорту та духовного розвитку (протокол №55    
від  04.12.2019 р.), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

  
1. Затвердити Програму розвитку освіти  Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки згідно додатку до цього рішення. 
2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на відповідний рік.  
3. Вважати такими, що втратили чинність рішення 51позачергової сесії 7-

го скликання Мукачівської міської ради 11.12.2018 №1247 « Про затвердження 
Програми розвитку освіти м. Мукачева на 2018 – 2020 роки у новій редакції», 
рішення 33 сесії 7 скликання Мукачівської міської ради 30.11.2017 №878 «Про 
затвердження Програми розвитку позашкільної освіти на 2018-2020 роки», 
рішення 33 сесії 7 скликання Мукачівської міської ради 30.11.2017 №879 «Про 
затвердження Програми розвитку Мукачівського спортивно-оздоровчого 
комплексу дитячої юнацької спортивної школи на 2018-2020 роки», рішення 
51позачергової сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради 11.12.2018 
№1246 «Про затвердження Програми розвитку дошкільної освіти м. Мукачева 
на 2018 – 2020 роки у новій редакції», рішення 51позачергової сесії 7-го 
скликання Мукачівської міської ради 11.12.2018 №1245 «Про затвердження 
Програми безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітнього процесу в 
закладах освіти м. Мукачева на 2018 – 2020 роки у новій редакції», рішення 38 
сесії 7 скликання Мукачівської міської ради 29.03.2018 №1005 «Про 



затвердження Програми підтримки обдарованої молоді міста за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання на 2019-2020 роки» зі змінами та 
доповненнями з 01.01.2020р. 

4. Встановити, що дане рішення Мукачівської міської ради набирає 
чинність з 01.01.2020р.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Р. Федіва і постійні депутатські комісії з питань: 
освіти, культури, молоді, спорту та духовного розвитку; бюджету та соціально-
економічного розвитку. 

 
 
Міський голова                                                                                        А.Балога 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення 69 позачергової  
сесії 7-го скликання  
Мукачівської міської ради  
05.12.2019  №1679 

 
П Р О Г Р А М А 

розвитку освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки  

1. Паспорт Програми 
(загальна характеристика програми) 

 
  

1. Ініціатор розроблення програми  Управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення  програми 

 від 04.12.2019 №376 

3. Розробник програми  Управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради 

4. Співрозробники програми  - 

5. Відповідальний виконавець програми Управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради 

5.1 Головний розпорядник коштів  Управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми  Управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради,  
заклади загальної середньої освіти, 
заклади дошкільної освіти , заклади 
позашкільної освіти   

7. Термін реалізації програми  2020– 2022 роки 

7.1. Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм) 

 І етап – 2020 р. 
ІІ етап – 2021 р. 
ІІІ етап – 2022 р. 

8. Перелік міських бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм) 

 Міський бюджет, інші джерела, не 
заборонені чинним законодавством 
України 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, 
всього, тис.грн. у тому числі: 

 10263,6   тис. грн., з них: 
2020 р. – 3255,0 
2021 р. – 3413,3 
2022 р. – 3595,3 

9.1. коштів міського бюджету  10263,6   тис. грн 
  коштів інших джерел  - 

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Освітній процес м. Мукачева протягом останніх років розвивається 

відповідно до потреб і особливостей громади міста, у напрямку підвищення 
якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, 
поліпшення доступу до якісних освітніх послуг. 

Однак із створенням Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади кількість закладів освіти збільшилася, що потребує нових підходів до 
надання якісних освітніх послуг. Темпи перетворень не повною мірою 
задовольняють потреби особистості, суспільства і держави, тому освітня галузь 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади потребує модернізації 
змісту та корекції розвитку. 

Разом з тим, потребує особливої уваги питання виявлення обдарованої 
молоді, створення умов для її розвитку та забезпечення  участі лідерів 
учнівської ради старшокласників  Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади та обдарованих дітей у проведенні міських, обласних, 
всеукраїнських, міжнародних, науково-практичних конференціях, семінарах, 
круглих столах. 

Програма розроблена на підставі Законів України “Про освіту”, “Про 
дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”  . 
 

3. Визначення мети Програми 
Програму розроблено з метою створення умов для підвищення якості  

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, самореалізації кожної 
особистості, забезпечення розвитку освітньої галузі у напрямку її відповідності 
сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям та реаліям часу. 

Стимулювання обдарованої молоді та педагогічних працівників,   
удосконалення профорієнтаційної роботи з учнями  з метою більш раннього 
вибору ними галузі майбутньої професійної діяльності. 

 Відзначення грошовою винагородою випускників закладів загальної 
середньої освіти, які отримали 200 балів за результатами ЗНО з базових 
дисциплін. 
           Систематичного проведення навчання серед молодіжних і дитячих 
лідерів, сприяння діяльності школи молодого лідера. 

 
4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 
 

Програму спрямовано на підвищення якості освіти Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади та економічної ефективності 
функціонування закладів освіти, поліпшення доступу до якісних освітніх 
послуг. 
 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, інших джерел фінансування незаборонених чинним законодавством 
України. 

Ресурсне забезпечення  Програми  наведено в додатку 1 до Програми. 
5. Перелік завдань Програми та результативні показники 



Впровадження механізму стимулювання обдарованої молоді та 
педагогічних працівників та створення умов для виховання, збереження та 
зміцнення фізичного та психологічного здоров’я вихованців. 

Залучення більшої кількості учнів  закладів  освіти до участі у флеш-
мобах, конкурсах, святах та відзначення їх переможців. 

Перелік заходів і завдань Програми  наведено в додатку 2 до Програми. 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

  Виявлення обдарованої молоді, створення умов для її розвитку та 
забезпечення  участі лідерів учнівської ради старшокласників  Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади у проведенні міських, обласних, 
всеукраїнських, міжнародних, науково-практичних конференціях, семінарах, 
круглих столах. 

Придбання матеріалів, оплата робіт та послуг, на проведення акцій, флеш-
мобів, свят, конкурсів, змагань, фестивалів для дітей  закладів освіти, 
нагородження їх переможців, учасників; забезпечення участі команд у міських, 
обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах. 

Стимулювання обдарованої молоді та педагогічних працівників,  
відзначення грошовою винагородою випускників закладів загальної середньої 
освіти, які отримали 200 балів за результатами ЗНО з базових дисциплін. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 Координацію  роботи  та  контроль  за виконанням  заходів Програми  

здійснює  Управління  освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради. 
Головний розпорядник коштів Програми – управління освіти, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради щокварталу, до 15 числа наступного за 
звітним періодом місяця, та щороку до 10 лютого готує та подає фінансовому 
управлінню Мукачівської міської ради та відділу економіки Мукачівської 
міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно додатку 3. 

Головний розпорядник коштів Програми – управління освіти, молоді та 
спорту Мукачівської міської ради за підсумками року подає на розгляд сесії 
Мукачівської міської ради звіт про стан виконання програми до 01 березня року 
наступного за звітним періодом.  
 
 
Секретар міської ради       І.Маняк



Додаток 1  
до Програми розвитку освіти  
Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2022 роки  

 
Ресурсне забезпечення  Програми  

розвитку освіти Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 
тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми 

Етапи виконання програми 
Усього витрат на 
виконання програми 

І ІІ ІІІ 
2020 рік 2021 р. 2022 р. 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 3255,0 3413,3 3595,3 10263,6 
державний бюджет - - - - 
обласний бюджет - - - - 
міський бюджет 

3255,0 3413,3 3595,3 
10263,6 

кошти не бюджетних джерел - - - - 
інші - - - - 

 
 

Секретар міської ради                                                                                                        І.Маняк 
 



Додаток 2  
до Програми розвитку освіти  Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади на 
2020-2022 роки  

 

Перелік заходів і завдань Програми 
  розвитку освіти  Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки 

 № 
 з/п 

Назва напряму 
діяльності (пріоритетні 

завдання) 
Перелік заходів програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансуван

ня 

Обсяги фінансування 
(вартість), тис.грн., у 

тому числі: 

Очікуваний 
результат 

1. 
  Впровадження механізму 
стимулювання обдарованої 
молоді та педагогічних 
працівників 

1)  Виявлення обдарованої 
молоді, створення умов для її 
розвитку та забезпечення  
участі лідерів учнівської ради 
старшокласників  
Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної 
громади у проведенні міських, 
обласних, всеукраїнських, 
міжнародних, науково-
практичних конференціях, 
семінарах, круглих столах 

 2020-2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
Мукачівської 
міської 
ради,заклади 
загальної 
середньої 
освіти, 
заклади 
позашкільної 
освіти  

Міський 
бюджет 

І етап: 2020  р.- 700,0 
ІІ етап: 2021 р.- 700,0 
ІІІ етап: 2022 р.- 700,0 Відзначення 

кращих учнів 
міста та 
педагогічних 
працівників, які 
досягли 
високих 
результатів 

  

2) Стимулювання обдарованої 
молоді та педагогічних 
працівників,  відзначення 
грошовою винагородою 
випускників закладів 
загальної середньої освіти, які 
отримали 200 балів за 
результатами ЗНО з базових 
дисциплін 

 2020-2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
Мукачівської 
міської ради, 
заклади 
загальної 
середньої 
освіти  

Міський 
бюджет 

І етап: 2020  р.- 1500,0 
ІІ етап: 2021 р.- 1500,0 
ІІІ етап: 2022 р.- 1500,0 

Відзначення 
випускників 
закладів 
загальної 
середньої 
освіти, які 
отримали 200 
балів за 
результатами 
ЗНО 



2 

Створення умов для 
виховання, збереження та 
зміцнення фізичного та 
психологічного здоров’я 
вихованців 

1) придбання матеріалів, 
оплата робіт та послуг, на 
проведення акцій, флеш-
мобів, свят, конкурсів, 
змагань, фестивалів для дітей  
закладів дошкільної освіти, 
нагородження їх переможців, 
учасників; забезпечення 
участі команд у міських, 
обласних, всеукраїнських, 
міжнародних заходах 

 2020-2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
Мукачівської 
міської ради, 
заклади 
дошкільної 
освіти 

Міський 
бюджет 

І етап: 2020  р.- 440,0 
ІІ етап: 2021 р.- 506,0 
ІІІ етап: 2022 р.- 581,9 

Залучення 
більшої 
кількості дітей 
закладів 
дошкільної 
освіти до 
участі у флеш-
мобах, 
конкурсах, 
святах та 
відзначення іх 
переможців. 

  

2) придбання матеріалів, 
оплата робіт та послуг, на 
проведення акцій, флеш-
мобів, свят, конкурсів, 
змагань, фестивалів для учнів  
закладів загальної середньої  
освіти, нагородження їх 
переможців, учасників; 
забезпечення участі команд у 
міських, обласних, 
всеукраїнських, міжнародних 
заходах 
 

 2020-2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
Мукачівської 
міської ради, 
заклади 
загальної 
середньої 
освіти  

Місцевий 
бюджет 

І етап: 2020  р.- 435,0 
ІІ етап: 2021 р.- 500,3 
ІІІ етап: 2022 р.- 575,3 

Залучення 
більшої 
кількості учнів  
закладів 
загальної 
середньої  
освіти до 
участі у флеш-
мобах, 
конкурсах, 
святах та 
відзначення іх 
переможців. 



  

придбання матеріалів, оплата 
робіт та послуг, на проведення 
акцій, флеш-мобів, свят, 
конкурсів, змагань, 
фестивалів для учнів  закладів 
позашкільної  освіти, 
нагородження їх переможців, 
учасників; забезпечення 
участі команд у міських, 
обласних, всеукраїнських, 
міжнародних, зональних 
заходах 

 2020-2022 
роки 

Управління 
освіти, молоді 
та спорту 
Мукачівської 
міської ради, 
заклади 
позашкільної 
освіти и,  

Міський 
бюджет 

І етап: 2020  р.- 180,0 
ІІ етап: 2021 р.- 207,0 
ІІІ етап: 2022 р.- 238,1 

Залучення 
більшої 
кількості учнів  
закладів 
позашкільної  
освіти до 
участі у флеш-
мобах, 
конкурсах, 
святах та 
відзначення іх 
переможців. 

 
Секретар міської ради                                                                                                        І.Маняк 
 



Додаток 3  
до Програми розвитку освіти Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади  
на 2020-2022 роки  

Інформація про виконання програми за _______ рік 
 

1.    
 КЕКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.    
 КЕКВ  найменування відповідального виконавця програми 

3.    
 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

 
4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________ 

(назва програми) 
№ п/п Захід Головний 

виконавець 
та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан виконання 
заходів 

(результативні 
показники 
виконання 
програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Державний 

бюджет Обласний 
бюджет Міський бюджет Кошти не 

бюджетних 
джерел 

Міський 
бюджет Місцевий 

бюджет Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкуван
ня) бюджети 

Кошти не 
бюджетни

х джерел 

              

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього Загальний фонд Спеціальний фонд % 

          

 
Секретар міської ради                                                                                                         І. Маняк 
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