
1
Додаток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Забезпечення оплати праці працівників 

галузі. Введення додаткових ставок гуртків  

Вересівської ЗОШ (0,33 баскетбол, 0,67 основ 

дизайну).

Виплата надбавки за складність і наруженість 

у розмірі 15%  педпрацівникам закладів 

дошкільної та позашкільної освіти .

2019 рік
Департамент  

освіти
852 487,0 855 853,90 855 407,90 100,0

Заробітна плата виплачена в 

повному обсязі.Кредиторська 

заборгованість відсутня.

1.1.1.2. Преміювання до Дня працівника освіти 2020 рік
Департамент  

освіти
1 970,0 1 970,0 1 970,0 100,0

Виплачено премію до Дня 

працівника освіти іншим 

працівникам (крім 

педагогічних)

2
1.1.2. Забезпечення оплати комунальних 

послуг та енергоносіїв
2019 рік

Департамент  

освіти
124 419,4 83 504,60 83 387,5 100,0

Забезпечено оплату енергоносіїв 

в повному обсязі.

3

1.2.Збереження та 

зміцнення 

матеріальної бази.  

Забезпечення 

технічного нагляду 

за функціонуван-

ням, ремонтом, 

обслуговуванням та 

експлуатацією 

закладів.

1.2.1.Забезпечення утримання закладів освіти 

міста відповідно до мережі, а також 

департаменту освіти та структурних 

підрозділів департаменту освіти (матеріали, 

меблі,  м`який інвентар, поточний ремонт, 

транспортні послуги, послуги зв`язку, охоронні  

та інші послуги , товари довгострокового 

користування та іншим обладнанням,  

підручниками,  тощо. 

Депутатські кошти, передбачених для 

забезпечення потреб виборчого 

округу(місто,область)

2019 рік
Департамент  

освіти
67 986,6 55 301,4 55 288,4 100,0

Виконано  161 поточний ремонт 

по ЗСО на суму  9 330,5 

тис.грн.,по ЗЗСО  80 ремонтів на 

суму  6 742,1 тис.грн.   

Закуплено миючі та чистячі 

засоби по ЗДО на суму 2 043,7  

тис.грн. Заклади забезпечено 

будівельними матеріалами та 

фарбою для ремонтних робіт на 

загальну суму 2 503,9 тис.грн. 

Замінено лампочки 

розжарювання на 

енергозберігаючі на суму 454,1   

тис.грн. по ЗДО та ЗЗСО

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

1

1.1. Виконання п.4 

ст.77 Бюджетного 

кодексу України 

яким затверджено Програму та зміни до неї                                                                                  Рішення сесії міської ради № 1271 від 18.12.2018 р.

Відповідальний виконавець Програми                                                                                          Департамент освіти Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми                                                                                                                                    2019-2021 роки

1. Виконання заходів Програми

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

ЗВІТ

про результати виконання

міської цільової Програми розвитку освіти Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на період 2019-2021 років

(назва міської цільової програми)

за   2019 року

Дата і номер рішення міської ради, 



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

4

1.2.2. Модернізація котельного обладнання. Заміна 

лічильників газу з модемами (модернізація 

лічильників газу, у т.ч. ПКД) 2019 рік
Департамент  

освіти
895,0 235,00 235,0 100,0

Замінено лічильник газу з 

модемами для ЗОШ №1

5

1.3.Медичне 

забезпечення 

закладів освіти.

1.3.1.Забезпечення лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення закладів 

освіти

2019 рік
Департамент  

освіти
491,1 460,50 460,4 100,0

Придбання лікарських засобів 

відбувається протягом року.

6
1.3.2.Забезпечення обладнанням медичних 

кабінетів закладів освіти 
2019 рік

Департамент  

освіти
300,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

7

1.4.Фінансове 

забезпечення 

відряджень 

працівників

1.4.1.Забезпечення мінімально необхідних 

освітніх заходів (відрядження) 2019 рік
Департамент  

освіти
613,9 404,70 404,60 100,0

Відрядження працівників 

забезпечуються  протягом року.

8

1.5.Забезпечення 

контролю якості 

продуктів 

харчування

1.5.Проведення лабораторних досліджень 

продуктів харчування та продовольчої 

сировини на відповідність нормативної 

документації

2019 рік
Департамент  

освіти
50,0 0,00 0,0 0,0

Кошти перерозподілено на інші 

потреби

9

1.6.Забезпечення  

санітарного норм 

для структурних 

підрозділів 

департаменту освіти

1.6.1.Видалення аварійних 

насаджень/прорідження крони. 
2019 рік

Департамент  

освіти
4,8 4,80 4,8 100,0

Зрізано та кроновно дерева 

відповідно акту виконаниз робіт

10

1.7.Забезпечення 

захисту персональ-

них даних для 

створення реєстру 

даних учнів 

навчальних закладів

1.7.1.Розробка та створення 1-ї комплексної 

системи захисту інформації АС-1.Придбання 

програмного забезпечення та обладнання АС 

(департамент освіти)

2020 рік
Департамент  

освіти
53,0 52,60 52,6 100,0

Придбано програмний комплекс 

засобів захисту,програмний 

комплекс, продукт, антивірус, 

монітор, принтер, комп`ютер.

Разом 1 047 300,8 997 787,5 997 211,2 100,0

11 2.1.1.Відкриття груп у функціонуючих  

закладах дошкільної освіти: 

ЖДНЗ № 70- 1 група, 20 місць,

ЖЦРД № 41- 1 група, 20 місць,

 ЖДНЗ№ 21- 4 групи, 75 місць

2019 рік
Департамент  

освіти
341,8 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

2.1.2. Реорганізація навчально-виховних 

комплексів №№ 11,25,34,38,65 в  заклади 

дошкільної освіти 2019 рік
Департамент  

освіти
759,7 325,10 325,1 100,0

Придбано меблів, посуд, м`який 

інвентар.З 01.09.2019 року групи 

функціонують.

2.1.3.Відновлення діяльності закладу

дошкільної освіти №32 за адресою вул.

Якубовського,10 
2019 рік

Департамент  

освіти
0,0 0,00 0,0 0,0 На захід кошти не  виділялись

2.1.Розширення 

мережі закладів 

дошкільної освіти 

відповідно до 

освітніх потреб 

населення



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

12

2019 рік
Департамент  

освіти
3 335,2 0,00 0,0 0,0 На захід кошти не  виділялись

13

2.3.2.Поновлення  ігрового та спортивного 

обладнання на  майданчиках закладів 

дошкільної освіти: ліани, стінки для метання 

та лазіння,  бігові доріжки, атрибути для ігор у 

футбол, хокей, баскетбол

2019 рік
Департамент  

освіти
450,3 0,00 0 0,0 На захід кошти не  виділялись

14

2.3.3. Забезпечення комп'ютерною технікою, 

інтерактивним обладнання,тощо) 2019 рік
Департамент  

освіти
1 700,0 0,00 0 0,0 На захід кошти не  виділялись

15

2.7. Досягнення 

оптимальних умов 

організації 

харчування дітей в 

навчальних 

закладах міста 

2.7.1.Забезпечення харчуванням вихованців  та 

учнів у закладах дошкільної  освіти, центрах 

розвитку дитини, навчально-виховних 

комплексах   (дітей раннього та 

дошкільного віку, учнів), в тому числі 

пільгових категорій:

2019 рік
Департамент  

освіти
52 833,0 50 734,90 50117,2 98,8

Забезпечено харчування 

вихованців закладів дошкільної 

освіти  протягом року.

2.3. Модернізація 

освітнього 

середовища

2.3.1. Закупівля предметно-ігрового 

розвивального обладнання  для закладів 

дошкільної освіти  та   навчально-виховних 

комплексів комплексів (дошкільне відділення):-

мякі модулі , настільні розвивальні ігри(рамки-

вкладиші, пальчикові лабіринти, шахи тощо),

розвиваючі ігри В.Воскобовича,логічні блоки 

Дьєнеша, кубики та квадрати 

Нікітіна,карточки Домана з DYD дисками для 

розвитку мовлення, палички Кюізенера)

- великі та малі комплекти ЛЕГО,

- великі набори атрибутів до сюжетно-

рольових ігор



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

16

· дітей, які потребують корекції фізичного 

та(або) розумового розвитку,тривалого 

лікування та реабілітації

·дітей, один із батьків :

· захищав/захищає незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брав/бере 

безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її 

проведення ; 

·   дітей , які отримують допомогу  відповідно 

до Закону України "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім`ям";

·  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з інвалідністю; 

· дітей у санаторних групах для дітей з 

латентною туберкульозною інфекцією та після 

виліковування від туберкульозу, і для дітей та 

учнів Житомирського навчально-·виховного 

комплексу спеціального типу №59 , як таких, 

які мають статус дітей із складними 

психоневрологічними захворюваннями;

· за кошти бюджету в розмірі 50 відсотків 

розміру плати за харчування дітей раннього та 

дошкільного віку у сімях, які мають трьох і 

більше дітей.



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

17
2.7.2.Впровадження системи контролю за

якістю харчування НАССР 
2019 рік

Департамент  

освіти
840,0 258,00 258,00 100,0

Забезпечено впровадження 

системи НАССР у 41 закладі

18
2.7.3.Поновлення холодильно-технологічного 

обладнання на харчоблоках закладах 
2019 рік

Департамент  

освіти
540,0 368,30 368,3 100,0

Придбано холодильно-

технологічне обладнання 

(протирочні машини)для 12 

закладів інше обладнання для 4-х 

закладів

19

2.7.5.Забезпечення ремонту вентиляційних 

систем на харчоблоках та у складських 

приміщеннях ЗДО

2019 рік
Департамент  

освіти
597,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

20

2.8.1. Придбання м`якого інвентаря (матраци, 

подушки,ковдри, постільна білизна) для 

закладів дошкільної освіти  та  навчально-

виховних комплексів (дошкільне відділення)
2019 рік

Департамент  

освіти
2 000,0 1 474,70 1474,7 100,0

Придбано м'який інвентар 

(килими, постільна білизна, 

рушники, тощо)

21
2.8.2 Забезпечення закладів дошкільної освіти  

дитячими меблями
2019 рік

Департамент  

освіти
1 500,0 1 805,70 1805,7 100,0

Закуплено меблі в закладах 

дошкільної освіти.

22 2.8.3. Придбання посуду (столовий, кухонний) 2019 рік
Департамент  

освіти
200,0 354,50 354,4 100,0

Закуплено посуд а закладх 

дошкільної освіти

23
2.8.4.Забезпечення ремонту та придбання 

тіньових навісів
2019 рік

Департамент  

освіти
1 154,1 1 675,40 1675,4 100,0

Забезпечено поточні ремонти 

павільйонів у 13- ти закладах

24 2.8.5.Придбання водонагрівачів 
2019 рік

Департамент  

освіти
140,0 20,00 20,0 100,0

Придбано бойлери в НВК№34 

для 3-х дошкільних груп

2.8.Забезпечення 

життєдіяльності та 

санітарного 

благополуччя  

закладів

· загинув чи помер, захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність 

України і беручи безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її 

проведення, 

· постраждалий учасник Революції Гідності 

· дітей із сімей, які прибули з тимчасово 

окупованих теріторій та районів проведення 

антитерористичної операції
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

25

2.8.6.Проведення  заходів з озеленення, 

догляду, утримання, охорони зелених 

насаджень від шкідників та хвороб.

Видалення аварійних насаджень/прорідження 

крони. 

2019 рік
Департамент  

освіти
777,4 577,60 577,60 100,0

Проведено зрізка та кронація 

дерев у 24 закладах.

26

2.8.8.Закупівля контейнерів для збирання  

твердих побутових відходів 
2019 рік

Департамент  

освіти
531,3 531,30 531,3 100,0

Закуплено контейнери в кількості  

90 штук для 44 закладів

27

2.9.1.Забезпечення зовнішнього освітлення 

територій закладів 
2019 рік

Департамент  

освіти
695,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

28

2.9.2.Проведення ремонтних робіт по 

відновленню асфальтованого покриття та 

благоустрою територій закладів дошкільної 

освіти

2019 рік
Департамент  

освіти
640,9 262,90 262,9 100,0

Забезпечено ремонт асфальтового 

покриття у 2-х закладах

29

2.9.3.Проведення ремонтних робіт по 

відновленню та заміні огорожі закладів 

дошкільної освіти

2019 рік
Департамент  

освіти
995,0 119,30 119,3 100,0

Проведено ремонт огорожі в 

чотирьох  закладах.

30

2.9.4.Встановлення камер відеоспостереження 

на території та входах в приміщення ЗДО
2019 рік

Департамент  

освіти
450,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

31

2.9.5.Організація лабораторних досліджень:

-  піску га наявність яєць гельмінтів (2 рази 

квітень-жовтень);

- рівня освітленості (не рідше одного разу на 

рік);

- показників мікроклімату (температура, 

вологість (не рідше 2 разів на рік);

- якості води плавальних басейнів- якості  

води, призначеної для приготування їжі та 

споживання як питної.

2019 рік
Департамент  

освіти
80,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

32
2.9.6.Заміна обладнання для очистки води 2019 рік

Департамент  

освіти
113,4 113,40 113,4 100,0

Придбано обладнання для 9-ти 

закладів дошкільної освіти

Разом 70 674,2 58 621,2 58 003,4 98,9

2.9.Забезпечення  

безпечних умов у 

закладах дошкільної  

освіти
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№
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 завдання
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Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

33

3.1.1.Забезпечення харчуванням учнів 1-4 

класів у закладах загальної середньої 

освіти,  навчально-виховних комплексах та 

дітей  пільгових категорій: 

2019 рік
Департамент  

освіти

·  дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування ,

·  дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у спеціалізованих та інклюзивних  ·   дітей, які отримують допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім`ям»; 

·   дітей, один із батьків яких:

-захищав/захищає незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брав/бере 

безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її 

проведення;

48 684,4 41 462,40 35366,8 100,0 Забезпечено харчування учнів 

протягом навчального року.
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№
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я
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Орієнтований 
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фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

 - загинув чи помер, захищаючи незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність 

України і беручи безпосередню участь в 

антитерористи-чній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її 

проведення,

-дітей із сімей, які прибули з тимчасово 

окупованих теріторій та районів проведення 

антитерористичної операції,

-дітей, один із батьків яких постраждалий 

учасник Революції гідності.

34 3.1.1.1.Забезпечення харчуванням дітей у

пришкільних таборах з денним перебуванням

2019 рік
Департамент  

освіти
1 239,4 1 956,30 1956,3 100,0

Забезпечено відпочинкову зміну 

для 3440 вихованців 

ЗЗСО.Оплата: місцевий бюджет -

1119,7 тис.грн., батьківські 

кошти - 836,6 тис.грн.

35

3.1.1.2.Придбання холодильно-технологічного 

обладнання на харчоблоки закладів

2019 рік

Департамент  

освіти
500,0 230,90 230,90 100,0

Придбано обладнання для 3-х 

закладів

3.2.Модернізація 

освітнього 

середовища

3.2.1.Забезпечення кабінетів природничо-

математичного цикла  необхідним 

обладнанням для проведення лабораторних та 

практичних робіт

2019 рік

Департамент  

освіти
774,9 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

3.2.2.Забезпечення комп'ютерною 

технікою,інтерактивним обладнанням, 

сучасним програмним забезпеченням, 

унаочнення, електронними посібниками тощо)

2019 рік

Департамент  

освіти
800,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

37 3.2.3.Створення медіатек 
2019 рік

Департамент  

освіти
1 200,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

38
3.2.4.Придбання сучасних меблів (столи, 

стільці,  парти, дошки тощо)
2019 рік

Департамент  

освіти
2 200,0 1 198,90 1198,9 100,0

Придбано меблі, шкільні дошки, 

тощо.

36
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39

3.2.5.Забезпечення закладів загальної

середньої освіти «Програмним забезпеченням»

комплексу «Курс: Школа. Комплекс

управління ресурсами закладів загальної

середньої освіти».

2019 рік
Департамент  

освіти
190,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

40

3.2.6.Придбання обладнання (колонки, 

підсилювач,мікшерний пульт, мікрофон, 

тримач мікрофона, ноутбук, мультимедійний 

проектор) для Вересівської ЗОШ.

2020 рік
Департамент  

освіти
60,0 60,00 60,0 100,0

Придбано мікрофони,стійки та 

тримачі для мікрофона, шнури, 

колонки,мікшерний 

пульт,проектор, ноутбук.

41

3.2.7.Забезпечення впровадження проекту 

"Електронний журнал" .

Закупівля планшетів.
2021 рік

Департамент  

освіти
748,0 748,00 748,0 100,0

Закуплено планшети для 9- ти  

закладів

42

3.3.1.  Закупівля дидактичних матеріалів для 

початкових класів

2019 рік Департамент  

освіти

3 947,7 3 749,60 3749,6 100,0
Придбано дидактичні матеріли 

для 121 першого класу

43 3.3.2  Закупівля комп`ютерного обладнання, 

відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів.

2019 рік Департамент  

освіти

6 581,0 6418,6 6418,6 100,0

Закуплено мультимедійне 

обладнання та мультимедійний 

контент для 121 класів та ЗОШ 

села Вереси

44 3.3.3.  Закупівля сучасних меблів для 

початкових класів

2019 рік Департамент  

освіти

12 225,5 10042,0 10042,0 100,0

Меблі придбано в кількості 3108 

одиниць та 673 одиниці на 

початок року.

Всього 3781 комплектів

45 3.4.Закупівля 

оснащення для 

початкової школи.

3.4.Придбання персонального 

комп`ютера/ноутбука та техніки для 

друкування, копіювання, сканування та 

ламінування з витратними матеріалами для 

початкової школи.

2019 рік Департамент  

освіти

2 299,0 1 146,10 1146,1 100,0
Придбано ламінатори,БФП  в 

кількості 75 одиниць та ноутбуки 

для ЗОШ №8,12,16,гімн.№23.
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46 3.5. Дистанційна 

освіта

3.5.1.Сформувати умови для запровадження 

дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти

 м. Житомира шляхом створення 

спеціалізованого середовища, яке функціонує 

на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій.

2019 рік
Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

47 3.6.Підтримка 

закладів, що не 

відносяться до 

комунальної 

власності міста

3.6.1. Забезпечення заробітної плати 

педпрацівників  загальноосвітніх навчальних 

закладів приватної форми власності
2019 рік

Департамент 

освіти 
4 535,6 4 535,60 4535,6 100,0

Забезпечено заробітну плату 

педагогічним працівникам 

закладам загальної середньої 

освіти приватної форми власності 

за рахунок державних коштів

48 3.9.Забезпечення 

виконання вимог 

щодо академічного 

рівня повної 

загальної середньої 

освіти та 

професійної освіти 

на ІІІ ступені 

3.9.1.Реорганізація та створення закладів

загальної середньої освіти у відповідності до

вимог Закону України «Про освіту»

2019 рік
Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

49

3.10.1.Проведення ремонтних робіт з 

відновлення та заміни огорожі 
2019 рік

Департамент 

освіти 
1 000,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

50

3.10.2.Виконання робіт з асфальтування та 

благоустрою прибудинкової території 
2019 рік

Департамент 

освіти 
900,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

51
3.10.3.Проведення  заходів з озеленення, 

догляду, утримання, охорони зелених 

насаджень від шкідників та хвороб 

2019 рік
Департамент 

освіти 
250,0 122,10 122,1 100,0 Проведено заходи у 5-ти закладах

52
3.10.4.Проведення лабораторно-

інструментальних досліджень щодо 

безпечного перебування учнів у закладах

2019 рік
Департамент 

освіти 
300,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

53

3.10.5.Проведення заходів з  утилізації 

відпрацьованих люмінесцентних ламп 
2019 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

54
3.10.6.Відновлення роботи зовнішнього 

освітлення
2019 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

3.10. Забезпечення 

санітарно-

епідемічного 

благополуччя та 

безпечних умов у 

закладах загальної 

середньої освіти
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55
3.10.7.Закупівля контейнерів для збирання  

твердих побутових відходів 
2019 рік

Департамент 

освіти 
75,9 75,90 75,9 100,0

Придбано 13 контейнерів для 7 

ЗЗСО

56
3.11.1. Придбання обладнання та інвентарю 

для ЗОШ№10
2020 рік

Департамент 

освіти 
300,0 300,00 300,0 100,0 Придбано обладнання та інвентар

57 Разом 88 811,4 72 046,4 65 950,8 91,5

58 4.1.2.Утримання на належному рівні та 

розвиток матеріально- технічної бази закладів 

позашкільної освіти

2019 рік
Департамент 

освіти 
80,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

59

4.1.3.Оновлення спортивного та тренажерного 

обладнання взакладах позашкільної освіти  та 

ДЮСШ №1,2

2019 рік
Департамент 

освіти 
398,0 132,20 132,2 100,0

Придбано м'ячі баскетбольні та 

волейбольні, мати гімнастичні, 

еспандери,кімоно для дзюдо  та 

самбо, килимки,годиггики шахові 

та інше обладнання

60

61 4.1.6.Забезпечити належні умови для 

охоплення різними формами позашкільної 

освіти дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами 

2019 рік
Департамент 

освіти 
70,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

62 4.1.7.Забезпечити співпрацю закладів 

позашкільної освіти  із закладами дошкільної 

освіти та закладами загальної середньої освіти 

, щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді.

2019 рік
Департамент 

освіти 
50,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

2019 рік

4.1.5. Забезпечення участі вихованців закладів 

позашкільної освіти у Всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах/змаганнях. 

Забезпечено участь вихованців 

ЦТДіМ та ШХМ "Сонечко" у 

міжнародному фестивалі у 

м.Київі "Підкори сцену", у 

фестивалі "Мерцишор -2019 ",  у 

фестивалі у Молдові, та інших 

конкурсах/змаганнях. 

Забезпечено участь вихованці 

ШХМ"Сонечко" у Міжнародному 

фестивалі українського мистецтва 

"Українська родина" 

м.Київ,Всеукраїнський фестиваль 

м.Київ,Міжнародний фестиваль 

м.Гомель, Білорусь "Gomel Fest", 

Міжнародний благодійний захід 

м.Київ

100,0671,9671,906 166,0
Департамент 

освіти 

4.1.Забезпечення 

рівного доступу 

дітей та учнівської 

молоді до якісної 

позашкільної освіти 
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програми, тис.грн.

63

4.1.8. Сприяння відкриттю  сучасних 

гуртків/секцій
2019 рік

Департамент 

освіти 
1 003,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

64

4.1.9.Навчально-тренувальні збори ДЮСШ 2019 рік
Департамент 

освіти 
474,0 302,90 302,9 100,0

Проведено навчально-

тренувальні збори по підготовці 

до участі у ІІІ чемпіонаті України 

з волейболу "Дитячі літа", по 

підготовці до участі у 

баскетбольній лізі , з боротьби 

самбо,з гімнастики,зі стрібків на 

акробатичній доріжці та інші 

навчльно-тренувальні збори

65

4.1.10. Проведення навчально-тренувальних 

зборів ШХМ"Сонечко"
2019 рік

Департамент 

освіти 
249,3 385,00 385,0 100,0

Заход виконано на 100%.  

Проведено навчально - 

тренувальні збори для 100 осіб на 

11 днів.

66
4.2.1.Проведення  заходів з озеленення, 

догляду, утримання, охорони зелених 

насаджень від шкідників та хвороб 

2019 рік
Департамент 

освіти 
30,0 10,10 10,10 100,0 Проведено роботи у МЦНТТУМ

67
4.2.2.Виконання робіт з асфальтування та 

благоустрою прибудинкової території 
2019 рік

Департамент 

освіти 
300,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

68
4.2.3.Проведення заходів з  утилізації 

відпрацьованих люмінесцентних ламп 
2019 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

69
4.2.4.Закупівля контейнерів для збирання  

твердих побутових відходів 
2019 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

Разом 8 820,3 1 502,1 1 502,1 100,0

70 5.1.Забезпечення 

необхідних умов 

функціонування і 

розвитку закладів 

професійно - 

5.1.1.Забезпечення харчуванням учнів

пільгових категорій
2019 рік

Департамент 

освіти 
3 096,6 2 657,10 2657,1 100,0

Забезпечено харчуванням

учнів пільгових категорій

закладів професійно-технічної

освіти

71 5.1.2.Забезпечення стипендіями учнів

професійно - технічних навчальних закладів
2019 рік

Департамент 

освіти 
11 835,5 12 436,50 12436,5 100,0

Забезпечено виплату стипендій 

учням
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72 5.1.4. Модернізація матеріально-технічної   

бази 
2019 рік

Департамент 

освіти 
658,9 266,00 262,10 98,5

Придбано прес 

гідравлічний,ножиці 

листові,стрічково-пилковий 

верстат,верстати (5 шт.)

73 5.1.8.Переоформлення документів на право 

власності на земельну ділянку 2019 рік
Департамент 

освіти 
118,8 118,80 108,9 91,7

Виготовлено документи на право 

власності.

Разом 15 709,8 15 478,4 15 464,6 99,9

74 6.1.Забезпечення 

науково-методичної 

роботи.

6.1.1. Виготовлення фільмів про освітній 

простір  м. Житомира. 2019 рік
Департамент 

освіти 
400,0 199,00 199,0 100,0

Виготовлено документально-

художній відеоролик 

"С.П.Корольов частина 2"

75 6.1.1.1.Завершення відеозйомок 

документального художнього відеоролику 

(С.П.Корольов частина 3) 2020 рік
Департамент 

освіти 
199,0 199,00 199,0 100,0

Виготовлено документально-

художній відеоролик 

"С.П.Корольов частина 3"

76 6.1.2.Виготовлення друкованої продукції.
2019 рік

Департамент 

освіти 
60,0 125,40 125,4 100,0

Виготовлено друковану 

продукції.

77 6.1.3.Забезпечення обміну досвідом з

педагогічними колективами регіону та інших

областей (забезпечення проведення семінарів,

тренінгів(оренда приміщень, транспортні

послуги). 

2019 рік
Департамент 

освіти 
400,0 383,30 383,3 100,0

Забезпечено проведення 

семінарів,тренінгів, та 

транспортні послуги

78 6.1.4.Сприяння участі інтелектуально і творчо

обдарованих педагогічних працівників у

Міжнародних конкурсах, фестивалях,

педагогічних читаннях, конференціях,

проектах тощо (відрядження)

2019 рік
Департамент 

освіти 
60,0 35,00 35,0 100,0

Забезпечено участь педагогічних 

працівників у 

конкурсах,фестивалях

79 6.2.Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

6.2.1. Придбання комп`ютерної техніки

(ноутбуки, МФП, ламінатори)
2019 рік

Департамент 

освіти 
370,0 0,00 0,0 0,0 Кошти не виділялись.

Разом 1 290,0 941,7 941,7 100,0
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80 7.1.2.Придбання методичного, навчального та 

програмного забезпечення 2019 рік
Департамент 

освіти 
365,2 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділялись

81
7.2.1. Проведення додаткових корекційно-

розвиткових занять 
2019 рік

Департамент 

освіти 
2 241,8 1 975,40 1496,0 75,7

Проводяться додаткові 

корекційні заняття відпоідно до 

індивідуального плану розвитку

82

7.2.2. Придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, які дають змогу 

дитині опанувати навчальну програму та 

придбання спеціальних засобів корекції для 

учнів спеціальних класів
2019 рік

Департамент 

освіти 
1 293,0 1 271,00 1271,0 100,0

 Придбано спеціальні засоби 

корекції психофізичного 

розвитку, які дають змогу 

дитині опанувати навчальну 

програму та придбано 

спеціальні засоби корекції для 

учнів спеціальних класів

83
7.2.3. Проведення додаткових корекційно-

розвиткових занять  в закладах ЗДО
2019 рік

Департамент 

освіти 
358,0 259,10 255,7 98,7

Проведено додаткові корекційно- 

розвиткові заняття в ЗДО

84

7.2.4. Придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, що дають змогу  

опанувати навчальну програму дітям, які 

здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО
2019 рік

Департамент 

освіти 
195,0 195,00 195,0 100,0

Придбано спеціальні засоби 

корекції для інклюзивних груп 

ЗДО

85

7.2.5. Придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, що дають змогу  

опанувати навчальну програму учням, які 

здобувають освіту в спеціальних групах 

закладів ПТО 2019 рік
Департамент 

освіти 
514,6 514,60 514,6 100,0

 Придбано спеціальні засоби 

корекції психофізичного 

розвитку, що дають змогу  

опанувати навчальну програму 

учням, які здобувають освіту в 

спеціальних групах закладів 

ПТО

86

7.3.Забезпечення 

прав дітей із 

особливими 

освітніми 

7.3.1. Розширення мережі інклюзивних класів 

(груп) закладів загальної середньої освіти.

2019 рік
Департамент 

освіти 
83,0 0,00 0,0 0,0

Кожний навчальний  рік 

збільшується кількість дітей у 

інклюзивних класах.

87
7.3.3.Встановлення пандусів у відповідності до 

норм
2019 рік

Департамент 

освіти 
80,0 0,00 0,0 0,0 Кошти не виділялись.

88

7.4.Забезпечення  

простору, де учні 

можуть отримувати 

додаткову допомогу 

відповідно до своїх 

потреб.

7.4.1.Придбання обладнання для оснащення 

ресурсних кімнат у закладах загальної 

середньої освіти, де діють інклюзивні та/або 

спеціальні класи

2019 рік
Департамент 

освіти 
132,94 132,94 132,9 100,0

Придбано комплекти меблів, 

дошка, проектор, ноутбук а також 

сухий басейн кутовий , ігрові 

набори,  та інше обладнання для 

ресурсної кімнати ЗОШ №28

7.2. Державна 

підтримка особам з 

особливими 

освітніми 

потребами
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Разом 5 263,54 4 348,04 3 865,20 88,9
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89

8.1.1.Надавати одноразову грошову допомогу

дітям-сиротам і дітям, позбавленим

батьківського піклування, після досягнення 18-

річного віку

2019 рік
Департамент 

освіти 
81,5 79,60 79,6 100,0

Виплачено допомогу 44 

дітям

90

8.1.2.Виплачувати грошову компенсацію дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського

піклування, які перебувають під опікою

(піклуванням), для придбання шкільної та

спортивної форми на період навчання у закладі 

загальної середньої освіти.  

2019 рік
Департамент 

освіти 
63,1 56,4 56,4 100,0

Виплачено компенсацію 208 

дітям

91 8.1.3.Виплачувати грошову компенсацію дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського

піклування (випускникам закладів загальної

середньої освіти ), для придбання одягу і

взуття, а також грошову допомогу.

2019 рік
Департамент 

освіти 
6,4 2,0 2,0 100,0

Виплачено грошову компенсацію 

9 учням

92 8.1.4.Виплачувати одноразову грошову 

допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим  

батьківського піклування, при 

працевлаштуванні після закінчення   закладу 

загальної середньої освіти

2019 рік
Департамент 

освіти 
23,1 0,00 0,0 0,0 Кошти не виділялись.

93 8.1.5.Виплачувати грошову компенсацію дітям 

-сиротам і дітям, позбавлених батьківського 

піклування на придбання одягу, взуття,м`якого 

інвентаря  учням професійно-технічної освіти.
2019 рік

Департамент 

освіти 
100,0 113,90 113,9 100,0

Виплачено грошову компенсацію

94 8.1.6.Виплачувати допомогу при 

працевлаштуванні випускникам з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування , що знаходяться на повному 

державному забезпеченні  і випускникам з 

числа дітей-сиріт, яким в установленому 

законом порядку призначено опікуна.

2019 рік
Департамент 

освіти 
742,3 690,70 690,70 100,0

Виплачено допомогу 60  учням 

при працевлаштуванні
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95 8.1.7.Виплачувати матеріальну допомогу 

учням з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених 

батьківського піклування, що знаходяться на 

повному державному забезпеченні. Придбання 

навчальної літератури учнями професійно-

технічної освіти

2019 рік
Департамент 

освіти 
263,1 256,60 256,60 100,0

Придбано навчальну літерптуру 

на суму 184,1 тис.грн. для 52 

учнів

Виплачено матеріальну допомогу 

учням з числа дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклувння.

Разом 1 279,4 1 199,2 1 199,2 100,0

96 9.1.1Виплата  грантів міського голови
2019 рік

Департамент 

освіти 
20,0 0,00 0,0 0,0 Кошти не заплановано

97 9.1.1.1.Стипендія учням переможцям олімпіад,

МАН, конкурсів  всіх рівнів. 2019 рік
Департамент 

освіти 
60,0 37,50 37,5 100,0

Виплачено стипендію 25 учням 

по 1 500 грн.

98 9.1.1.2.Відзначення переможців міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт 

МАН,обласних,всеукраїнських турнірів,змагань. 2019 рік
Департамент 

освіти 
42,0 13,80 13,8 100,0

Виплачено одноразову стипендію 

міського голови перемоджцям 

МАН України                                        

63- м учням

99

9.1.1.3.Стипендія вихованцям ШХМ «Сонечко» 2019 рік
Департамент 

освіти 
120,0 120,00 120,0 100,0

Виплачено стипендію за І  та ІІ  

семестери  20 учням по 6,0 

тис.грн.

100 9.1.1.4.Стипендія переможцям загальноміського 

конкурсу "Обдарованість року" 2019 рік
Департамент 

освіти 
35,0 15,00 15,0 100,0 Відзначено 30 учнів

101 9.1.1.5.Відзначення переможців обласного етапу 

турнірів з навчальних дисицплін

2019 рік
Департамент 

освіти 
28,0 26,8 26,8 100,0

Відзначено переможців, які 

перемогли у турнірі юних 

літературознавців , 

істориків,хіміків,математиків,гео

графів,фізиків,економістів,інфор

матиків (60 учнів)

102 9.1.2.Забезпечення  нагородження обдарованих 

дітей і молоді у Всеукраїнських турнірах 
2019 рік

Департамент 

освіти 
15,0 9,60 9,6 100,0

Відзначено 32 учня 

(Всеукраїнські та обласні 

літературні конкурси, 

відбірковий етап регіонального 

конкурсу "Кенгуру Полісся 20 
103 9.1.3.Забезпечення проведення інтелектуальних

ігор, конкурсів, турнірів, фестивалів всіх рівнів за

різними напрямками роботи. Забезпечення оплати

участі, проїзду та проживання обдарованих дітей і

молоді,  їх нагородження.

2019 рік
Департамент 

освіти 
50,0 37,00 37,0 100,0

Забезпечено участь делегації 

України у ХХІІІ Білоруськвй 

делегації учнів м.Мінськ;

м.Київ у національному етапі 

Міжнародного конкурсу 

комп`ютерних проектів, 

Всеукраїнському конкурсі 

молодіжних проектів з 

енергоефективності та у 

відкритому Чемпіонаті Європи з 

шахів серед школярів.

9.1.Заохочення 

обдарованих дітей 

та молоді, розвиток 

їх творчого 

потенціалу
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

104 9.1.5.Забезпечення нагородження кращих дитячих 

мистецьких колективів 2019 рік
Департамент 

освіти 
20,0 31,50 31,5 100,0 Відзначено мистецкі колективи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

105 9.1.6.Публікація творів і робіт обдарованих учнів
2019 рік

Департамент 

освіти 
10,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

106 9.1.13.Продовження практики проведення міських

оглядів-конкурсів творчих робіт учнів, спортивних

змагань,нагородження переможців
2019 рік

Департамент 

освіти 
75,0 13,20 13,2 100,0 Відзначено 33 переможця 

107 9.1.14.Відрядження учнівських команд для участі у

Всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних

іграх.
2019 рік

Департамент 

освіти 
40,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

108 9.1.15. Міський конкурс ІТ технологій.
2019 рік

Департамент 

освіти 
12,5 9,50 9,5 100,0 Відзначено 19 переможців

Разом 2019 рік
Департамент 

освіти 
527,5 313,9 313,9 100,0

109 10.1.1.Преміювання педагогічних колективів за

результатами міського конкурсу „ Школа року". 2019 рік
Департамент 

освіти 
100,0 24,00 24,0 100,0

Відзначено 8 педагогічних 

колективів

110
10.1.2.Виплата винагороди переможцям та 

лауреатам міського фестивалю "Мати. 

Родина.Україна"

2019 рік
Департамент 

освіти 
80,0 80,00 80,0 100,0

Відзначено 28  педагогічних 

колективів 

111 10.1.3.Преміювання переможців  міських конкурсів 

«Учитель року», «Класний керівник», «Джерела 

творчості», «Директор школи», «Вихователь року» 2019 рік
Департамент 

освіти 
61,0 20,50 20,5 100,0

Відзначено 10 педагогічних 

працівників

112 10.1.4.Премїі,винагороди, гранти (міського голови 

та департаменту освіти) педагогічним  

працівникам, керівникам  навчальних закладів 

міста Житомира
2019 рік

Департамент 

освіти 
45,0 49,4 49,4 100,0

Відзначено 11 педпрацівників- 

переможців творсих конкурсів, 3 

керівника гуртка,35 

педпрацівників за підготовку 

переможців Всеукраїнських 

турнірів та обласного 

інтелектуального конкурсу

113 10.1.8..Проведення міського конкурсу авторських

(профілактичних, корекційно-розвиткових,

розвивальних та просвітницьких) програм

практичних психологів і соціальних педагогів,

нагородження переможців закладів освіти

2019 рік
Департамент 

освіти 
12,0 0,00 0,0 0,0

114 10.1.12.Продовження практики організації 

співробітництва з вищими навчальними закладами 

України, Європи 2019 рік
Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

115 10.1.13.Забезпечення проведення: 2019 рік
Департамент 

освіти 
0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

116

10.1.13.1. міського туру Всеукраїнського конкурсу 

"Вчитель року" 2019 рік
Департамент 

освіти 
1,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

10.1.Створення 

сприятливих умов 

для пошуку, 

підтримки та 

розвитку 

творчопрацюючих 

педагогічних 

працівників та 

педагогічних 

колективів 

навчальних 

закладів.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

117 10.1.13.2.міського туру Всеукраїнського конкурсу 

"Джерела творчості" 2019 рік
Департамент 

освіти 
1,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

10.1.Створення 

сприятливих умов 

для пошуку, 

підтримки та 

розвитку 

творчопрацюючих 

педагогічних 

працівників та 

педагогічних 

колективів 

навчальних 

закладів.



21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

118 10.1.13.3.міського туру Всеукраїнського конкурсу

«Вихователь року» 2019 рік
Департамент 

освіти 
1,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

119 10.1.13.4.міського туру Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник» 2019 рік
Департамент 

освіти 
1,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

120 10.1.13.5.виставок, конкурсів усіх рівнів

2019 рік
Департамент 

освіти 
60,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

121 10.1.14.Забезпечення підтримки програм

громадських організацій, творчих об'єднань,

спрямованих на підвищення освітнього рівня

педагогічних працівників, створення умов для

участі найталановитіших із них у відродженні та

розвитку духовних цінностей українського народу,

співпраця з громадськими організаціями

2019 рік
Департамент 

освіти 
20,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

122 10.1.15.Пропаганда найкращого досвіду роботи 

вчителів-новаторів, психологів, класних керівників, 

вчителів-предметників, керівників гуртків, 

адміністрації шкіл, керівників шкіл, педагогічних 

колективів

2019 рік
Департамент 

освіти 
70,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

123 10.1.16.Запровадження практики проведення 

науково-популярних програм, зустрічей з учнями, 

батьками, громадськістю з питань роботи 

передового педагогічного досвіду освітян міста
2019 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0 Фінансування не портебує 

124 10.1.17.Відзначення вчителів, керівників 

навчальних закладів  за інноваційну діяльність 2019 рік
Департамент 

освіти 
15,0 14,00 14,0 100,0 Відзначено 14 педпрацівників

125 10.1.18.Виплата винагороди вчителям, які

підготували переможців Всеукраїнського конкурсу

захисту учнівських робіт МАН, турнірів з базових

дисциплін, олімпіад.

2019 рік
Департамент 

освіти 
69,0 10,00 10,0 0,0 Відзначено 10 педпрацівників

126 10.1.20.Забезпечення відряджень вчителів на

перевірку конкурсу робіт Міжнародного та

Всеукраїнського рівнів
2019 рік

Департамент 

освіти 
20,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

127 10.1.21.Винагорода вчителів, які підготували

переможців IT регіональних , всеукраїнських,

міжнародних конкурсів.
2019 рік

Департамент 

освіти 
12,5 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

128 10.1.22.Нагородження керівників, які підготовули

заклад до початку навчального року 2019 рік
Департамент 

освіти 
15,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

129 10.1.23. Проведення конкурсу на кращу освітню

програму серед закладів дошкільної освіти. 2019 рік
Департамент 

освіти 
12,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Разом 595,5 197,9 197,9 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

130 11.1.1.Забепечення системою оповіщення 

автоматичної системи сигналізації , системи 

оповіщення (проектування та 

встановлення)  :

2019 рік
Департамент 

освіти 
365,0 0,00 0,0 0,0

131
в закладах дошкільної освіти  2019 рік

Департамент 

освіти 
120,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

132

в закладах загальної середньої освіти 2019 рік
Департамент 

освіти 
200,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

133 в закладах позашкільної освіти 2019 рік
Департамент 

освіти 
45,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

134 в бухгалтерській службі, департамент освіти
2019 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,00 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

135 11.1.2.Встановлення блисковкозахистів:
2019 рік

Департамент 

освіти 
700,0 1 041,8 1 041,8 100,0

136
в закладах  дошкільної освіти 2019 рік

Департамент 

освіти 
300,0 626,8 626,8 100,0

Встановлено блискозахист у           

10 закладах

137

в закладах загальної середньої освіти 2019 рік
Департамент 

освіти 
400,0 415,0 415,0 100,0

Встановлено блискозахист у 

трьох  закладах

138 11.1.3.Просочення дерев`яних конструкцій:
2019 рік

Департамент 

освіти 
300,0 1 093,1 1 093,1 100,0

139

в закладах  дошкільної освіти 2019 рік
Департамент 

освіти 
120,0 449,80 449,8 100,0

Проведено роботи по просоченню 

дерев`яних конструкцій у 9 

закладах

140

в закладах загальної середньої освіти 2019 рік
Департамент 

освіти 
180,0 643,30 643,3 100,0

Проведено роботи по просоченню 

дерев`яних конструкцій у 8 

закладах

141 11.1.4.Приведення у відповідність до 

встановлених норм приладів освітлення 

евакуаційних виходів:
2019 рік

Департамент 

освіти 
220,0 560,9 560,9 100,0

142

в закладах  дошкільної освіти 2019 рік
Департамент 

освіти 
80,0 317,40 317,4 100,0

Проведено роботи по заміні 

освітлення та виготовлення ПКД 

у 22 закладах

143

в закладах загальної середньої освіти 2019 рік
Департамент 

освіти 
140,0 243,50 243,5 100,0

Проведено роботи по заміні 

освітлення у 10 -ти  

закладах.Виготовлено ПКД у 3-х 

закладах.

144
11.1.5.Заміна застарілих автоматичних 

вимикачів на сучасні:
2019 рік

Департамент 

освіти 
160,0 0,00 0,0 0,0

145
в закладах  дошкільної освіти 2019 рік

Департамент 

освіти 
80,0 0,00 0 0,0 Кошти на захід не виділено

12.1.Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій у закладах 

освіти
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Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

146
в закладах загальної середньої освіти 2019 рік

Департамент 

освіти 
80,0 0,00 0 0,0 Кошти на захід не виділено

Разом 1 745,0 2 695,8 2 695,8 100,0

12.1.Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій у закладах 

освіти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

147
12.1.1.Поточні  ремонти системи освітлення із 

заміною енергоємних ламп на світодіодні:
2019 рік

Департамент 

освіти 
630,0 473,2 473,2 100,0

148
в закладах  дошкільної освіти 2019 рік

Департамент 

освіти 
250,0 28,7 28,7 100,0

Замінено освітлення в ДНЗ №51 

та   ДНЗ села  Вереси

149

в закладах загальної середньої освіти 2019 рік
Департамент 

освіти 
300,0 444,5 444,5 100,0

Замінено освітлення у колегіумі 

таЗОШ №32 та ЗОШ села Вереси 

.

150
в позашкільних навчальних закладах: МЦНТТУМ 2019 рік

Департамент 

освіти 
80,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

151
12.1.6.Гідрохімічна промивка систем опалення 

закладів за відповідними технічно-експертними 

висновками
2019 рік

Департамент 

освіти 
600,0 1424,7 1424,7 100,0

Проведено хімічну промивку 

труб в ДНЗ№3,21,42,49,НВК 

№38,65 та ЗОШ №12,19,35,36, 

ліц. №2, ЖЕЛ №24,ліц при 

ЖДТУ

152 Разом 1 230,0 1 897,9 1 897,9 100,0

153 13.1.1. Капітальний ремонт приміщень 

овочесховища ЖДНЗ №26
2019 рік

Департамент 

освіти 
139,19 139,17 139,17 100,0

Проведено капітальний ремонт 

приміщень овочесховища

154

13.1.2. Капітальний ремонт приміщення 

басейну ЖДНЗ№61
2019 рік

Департамент 

освіти 
75,43 70,40 68,5 97,3

Відремонтовано стіни,замінена 

система опалення  та водогону, 

становлено обладнання в басейні.

155

13.1.3.Капітальний ремонт спортивного 

майданчика з влаштуванням штучного 

покриття на теріторії СЗОШ №16

2019 рік
Департамент 

освіти 
141,49 141,49 141,5 100,0

Улаштовано основу під 

футбольне поле,синтентичне 

покруття. Встановлено 

огорожу.Виконано електромон-

тажні роботи, та влаштування 

покриття з фігурними 

елементами мощення.

Разом 356,117 351,060 349,160 99,5

156
13.2.1.Капітальний ремонт міні-футбольного 

поля з улаштуванням штучного покриття на 

теріторії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№10 за адресою: вул.Київське Шосе,37  м. 

Житомир

2019 рік
Департамент 

освіти 
1 499,95 1 478,10 1 478,10 100,0 Роботи виконано

157
13.2.2.Капітальний ремонт благоустрою з 

улаштуванням ігрового простору "Спортляндія 

над Кам`янкою" на теріторії Житомирського 

спеціального центру розвитку дитини 

санаторного типу №41 за адресою: проспект 

Миру,20 м. Житомир"

2019 рік
Департамент 

освіти 
412,90 402,10 402,1 100,0 Роботи виконано



26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Разом 1 912,85 1 880,20 1 880,20 100,0



27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

158 14.1.Організація та 

реалізація спільно-

го науково-експере-

ментального, 

освітньо-виховного 

проекту у контексті 

реалізація 

державної освіти

14.1.1.Покращення матеріально- технічної бази 

Житомирського державного університету ім. 

Івана Франка

2019 рік
Департамент 

освіти 
351,60 351,60 351,6 100,0

Закуплено мультимедійний 

проектор (10 шт.), персональний 

комп'ютер (7 шт.), БФП, ноутбук 

(2 шт.) та біндер.

351,60 351,60 351,60 100,00

ВСЬОГО 1 245 867,907 1 159 612,806 1 151 824,506 99,5

Директор департаменту  освіти В. В. Арендарчук

Головний бухгалтер Н.Л.Щедракова



Додаток 2

Департамент освіти міської ради

2019-2021

1.

Кількість закладів дошкільної освіти 45 45

Кількість груп у закладах дошкільної освіти 

закладах з урахуванням груп дошкільного 

відділення навчально-виховних комплексів

451 459

кількість груп збільшилася відповідно до Рішення  виконавчого 

комітету Житомирської міської ради від 6.11.2019 року № 1189  

"Про затвердження мережі закладів дошкільної освіти, закладів 

загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти на 

2019-2020 навчальний рік"

Потужність приміщень (кількість дитячих місць, на 

які розрахована площа закладів відповідно до 

нормативних документів)

8717 8717

Загальна кількість ставок вихователів закладів 

дошкільної освіти 
955,38 953,21

ставки зменшилися в зв'язку із зменшенням груп з 12-ти 

годинним перебуванням

Загальна кількість штатних одиниць педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти закладів
405,375 408,375

в зв'язку із збільшенням дітей згідно висновків ІРЦ, 

збільшилися ставки вчителів-дефектологів

№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Міської цільової Програми розвитку освіти Житомирської міської обєднаної територіальної громади на період 2019-2021 років

Звіт

про результати виконання

Фактичне 

значення 

показника

Термін реалізації Програми

2. Виконання результативних показників програми

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Дата і номер рішення міської ради

Відповідальний виконавець Програми

 Рішення сесії міської ради № 1271 від 18.12.2018 р.

Показники затрат

Причини невиконання

Дошкільні навчальні заклади



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Загальна кількість асистентів вихователя в 

закладахв дошкільної освіти 
19 26,56

загальна кількість асистентів вихователя збільшилася в зв'язку із 

збільшенням кількості дітей з особливими освітніми потребами

Загальна кількість штатних одиниць 

адмінперсоналу
55 55

Загальна кількість спеціалістів та робітників  

закладів дошкільної освіти 
1606,67 1585,63

ставки зменшилися в зв'язку із зменшенням груп з 12-ти 

годинним перебуванням

2.

Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, 

навчально-виховні комплекси
12868 12322

кількість дітей зменшилася в зв'язку із зменшенням 

кількості дітей дошкільного віку по м. Житомиру

Кількість дітей з особливими освітніми портебами в 

інклюзивних групах
34 45 кількість дітей збільшилася відповідно висновків ІРЦ

Кількість дітей, батьки яких є учасниками АТО та 

учаниками бойових дій на території інших держав
813 827

Кількість дітей в санаторних групах 149 120

Кількість дітей в групах спеціального призначення 1736 1668

Загальна кількість дітей від 0 до 6 років 20023 19643

Загальна кількість дітей від 3 до 6 років, які 

відвідують дошкільні навчальні заклади
11033 10171

Кількість дітей від 3 до 6 років м. Житомира 11292 10278

3.

Кількість додатково створених груп у закладах 

дошкільної освіти  та навчально-виховних 

комплексах

2 2

Показники ефективності

Показники продукту

кількість дітей зменшилась відповідно до Рішення  

виконавчого комітету Житомирської міської ради від 

6.11.2019 року № 1189  "Про затвердження мережі 

закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої 

освіти та закладів позашкільної освіти на 2019-2020 

навчальний рік"



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Середня кількість дітей в групах 28,5 26,8
середня кількість дітей в групах зменшилася в зв'язку із 

зменшенням кількості дітей в закладах дошкільної освіти

Витрати на перебування 1 дитини в закладі 

дошкільної освіти
29 251,57 29 445,89

видатки на 1 дитину розраховані відповідно фактичного 

використання кошторисних призначень

кошти повернуто до 

бюджету

Кількість дітей на 1 вихователя 13 13

Середня вартість харчування 1 дитини в день 27,30 27,3

Середня вартість харчування 1 дитини в день за 

рахунок бюджету
10,90 10,9

Середня вартість харчування 1 дитини в день за 

рахунок батьківської плати
16,40 16,4

Збільшення потужності закладів дошкільної освіти  

та навчально-виховних комплексів у порівнянні з 

2017 роком

134 134

4.

Збільшення потужності закладів дошкільної освіти  

та навчально-виховних комплексів у порівнянні з 

2017 роком

101,56 101,56

Відсоток охоплення дітей від 3 до 6 (7) років 

дошкільною освітою міста
98 99

Завантаженість закладів дошкільної освіти  

(кількість дітей/місць)
147,6 141,4

завантаженість зменшилася в зв'язку із зменшенням дітей 

та збільшенням груп відповідно мережі на 2019-2020 

навчальні роки

1.

Кількість закладів загальної середньої освіти всіх 

форм навчання та власності
32 32

Показники якості

Показники затрат

Загальноосвітні навчальні заклади



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Кількість комунальних закладів загальної середньої 

освіти, в т.ч. навчально-виховних комплексів
32 32

Загальна кількість класів у комунальних закладах 

загальної середньої освіти
1040 1071

Загальна кількість груп продовженого дня 144 175

Загальна кількість ставок вчителів в комунальних  

закладах загальної середньої освіти
2258,56 2284,4

кількість ставок вчителів збільшилася в зв'язку із 

збільшенням кількості класів та кількості дітей

Загальна кількість штатних одиниць вихователів 

ГПД
121,27 146,32

кількість штатних одиниць вихователів ГПД збільшилася 

в зв'язку із збільшенням кількості груп ГПД

Загальна кількість штатних одиниць асистентів 

вчителя (вихователя)
119 146

загальна кількість асистентів вчителя (вихователя) збільшилася в 

зв'язку із збільшенням кількості дітей з особливими освітніми 

потребами

Загальна кількість штатни одиниць педагогічних 

працівників в комунальних  закладах загальної 

середньої освіти

203,02 205,38
кількість штатних одиниць збільшилася в зв'язку із 

збільшенням кількості класів

Загальна кількість штатних одиниць 

адмінперсоналу
173,5 169,5

відповідно Типових штатних нормативів зменшилися 

заступники директора навчально-виховних комплексів

Загальна кількість спеціалістів та робітників у 

закладах загальної середньої освіти
930,5 980,5

відповідно Типових штатних нормативів в штат закладів 

загальної середньої освіти введено ставки фахівців з 

охорони праці та інженерів-електронників

Учні пільгових категорій, які отримують 

безкоштовне харчування
2 926 3 033

Учні 1-4 класів (комплектів), які отримали 

безкоштовне харчування (за винятком тих, хто 

забезпечувався харчуванням відповідно до 

постанови КМУ від 19.06.02 № 856)

0,0 0,0

кількість класів та груп продовженого дня збільшилася 

відповідно до Рішення  виконавчого комітету Житомирської 

міської ради від 6.11.2019 року № 1189  "Про затвердження 

мережі закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої 

освіти та закладів позашкільної освіти на 2019-2020 навчальний 

рік"



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Обсяг видатків на заробітну плату педпрацівників 

закладів загальної середньої освіти приватної 

форми власності

4 461,5 4 535,6 обсяг видатків зріс в зв'язку з додатковою субвенцією

2.

Кількість учнів у закладах загальної середньої 

освіти та навчально-виховних комплексах
30 377 31 542

кількість учнів збільшилася відповідно до Рішення  виконавчого 

комітету Житомирської міської ради від 6.11.2019 року № 1189  

"Про затвердження мережі закладів дошкільної освіти, закладів 

загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти на 

2019-2020 навчальний рік"

Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування
255 255

Кількість учнів, батьки яких є учасниками АТО та 

учаниками бойових дій на території інших держав
2 238 2 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Кількість учнів, які навчаються за інклюзивною 

формою начання
142 209

Кількість учнів у групах продовженого дня 4 392 5 273

кількість учнів збільшилася відповідно до Рішення  виконавчого 

комітету Житомирської міської ради від 6.11.2019 року № 1189  

"Про затвердження мережі закладів дошкільної освіти, закладів 

загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти на 

2019-2020 навчальний рік"

Кількість учнів, які охоплені ЗНО оцінюванням 1 580 1 580

3.

Кількість у чнів на одного вчителя в комунальних 

закладах загальної середньої освіти
13 14

Середня наповненість класів комунальних закладах 

загальної середньої освіти
29,2 29,5

Показники продукту

Показники ефективності



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Середній обсяг видатків на заробітну плату 

педпрацівників одного навчального закладу 

приватної форми власності

1 487,17 1 511,87 обсяг видатків зріс в зв'язку з додатковою субвенцією

Кількість учнів, які успішно здали ЗНО оцінювання 1 500 1 500

Витрати на перебування 1 дитини в  закладах 

загальної середньої освіти
18 187,15 17 976,43

видатки на 1 дитину розраховані відповідно фактичного 

використання кошторисних призначень

кошти повернуто до 

бюджету

Середня вартість харчування 1 дитини в день 19,60 19,60

4.

Частка комунальних загальноосвітніх навчальних 

закладів у загальній кількості заклади загальної 

середньої освіти всіх типів власності

91 91

Рівень охоплення профільним навчанням учнів 

комунальних заклади загальної середньої освіти
100 100

Рівень охоплення поглибленним вивченням учнів 

комунальних заклади загальної середньої освіти
35 35

Відсоток учнів, які успішно здали ЗНО (подолали 

поріг)
94,9 98,1

Відсоток збільшення дітей з особливими потребами 

(інклюзивне навчання) в закладах загальної 

середньої освіти по відношеню до 2017 року

112,7 165,9

1. Показники затрат

Показники якості

Підтримка творчо працюючих педагогічних працівників та педагогічних колективів навчальних закладів, робота з обдарованими дітьми та молоддю



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Обсяг видатків для відзначення переможців

міського етапу Всеукраїнського конкурсу захисту

учнівських робіт МАН, обласних,Всеукраїнських

турнірів, змагань

42,0 13,8
стипендії виплачені відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

кошти перерозподілені 

для виплати інших 

премій, стипендій та 

грантів

Обсяг видатків на виплату стипендій вихованцям 

ШХМ «Сонечко»
120,0 120,0

Обсяг видатків на виплату стипендій переможцям 

загальноміського конкурсу "Обдарованість року"
35,0 15,0

стипендії виплачені відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

кошти перерозподілені 

для виплати інших 

премій, стипендій та 

грантів

Обсяг видатків для преміювання педагогічних

колективів за результатами міського конкурсу

„Школа року"
100,0 0,0 на захід кошти не виділялись

кошти перерозподілені 

для виплати інших 

премій, стипендій та 

грантів

Обсяг видатків для забезпечення виплати 

винагороди переможцям та лауреатам міського 

фестивалю "Мати. Родина.Україна"

80,0 80,0

Обсяг видатків для преміювання переможців  

міських конкурсів «Учитель року», «Класний 

керівник», «Джерела творчості», «Директор 

школи», «Вихователь року»

61,0 20,5
премії виплачені відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

кошти перерозподілені 

для виплати інших 

премій, стипендій та 

грантів

Обсяг видатків для забезпечення виплати

винагороди вчителям, які підготували переможців

Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт

МАН, турнірів з базових дисциплін, олімпіад

69,0 10,0
винагорода виплачена відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

кошти перерозподілені 

для виплати інших 

премій, стипендій та 

грантів

Премі, винагороди, гранти (міського голови та

департаменту освіти) педагогічним працівникам,

керівникам  навчальних закладів міста Житомира

45,0 73,4
премії, винагороди та гарнти виплачені відповідно 

розпоряджень міського голови та наказів департамента 

освіти



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Обсяг видатків для забезпечення відзначення 

вчителів, керівників навчальних закладів  за 

інноваційну діяльність

15,0 14,0
премії виплачені відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

кошти перерозподілені 

для виплати інших 

премій, стипендій та 

грантів

2.

Кількість переможців олімпіад МАН України 100 63
кількість переможців відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Кількість вихованців ШХМ "Сонечко" 20 20

Кількість переможців конкурсу «Обдарованість 

року»
35 30

кількість переможців відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Кількість закладів-переможців "Школа року" 4 0 захід не проводився

Кількість переможців та лауреатів міського 

фестивалю "Мати. Родина. Україна"
30 28

кількість переможців відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Кількість переможців міських конкурсів «Учитель 

року», «Класний керівник», «Джерела творчості», 

«Директор школи», «Вихователь року»

30 10
кількість переможців відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Кількість вчителів, керівників навчальних закладів 

відзначених за іноваційну діяльність
15 14

кількість педагогічних працівників відповідно 

розпорядження міського голови та наказу департамента 

освіти

Кількість педагогічних працівників та керівників 

навчальних закладів, які отримають премії, 

винагороди, гранти.

40 57
кількість педагогічних працівників відповідно 

розпорядження міського голови та наказу департамента 

освіти

Кількість вчителів, які підготували переможців 

Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт 

МАН, турнірів з базових дисциплін, олімпіад

40 10
кількість педагогічних працівників відповідно 

розпорядження міського голови та наказу департамента 

освіти

3.

Показники продукту

Показники ефективності



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Середня сума коштів для відзначення переможців 

міського етапу Всеукраїнського конкурсу захисту 

учнівських робіт МАН

420,0 220,0
середня сума коштів відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Середня сума коштів на виплату однієї стипендії 

вихованцям ШХМ «Сонечко»
6,0 6,0

Середня сума коштів для відзначення одного 

переможця конкурсу «Обдарованість року»
1,0 0,5

середня сума коштів відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Середня сума коштів на преміювання одного 

педагогічного колективу за результатами міського 

конкурсу «Школа року»

25,0 0,0 захід не проводився

Середня сума коштів на преміювання одного 

переможця конкурсу «Учитель року», «Класний 

керівник», «Джерела творчості», «Директор 

школи», «Вихователь року»

2,0 2,1
середня сума коштів відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Середня сума коштів для виплати однієї винагороди 

переможцям та лауреатам міського фестивалю 

"Мати. Родина.Україна"

2,7 2,9
середня сума коштів відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Середня сума коштів для  винагороди одного 

вчителя, який підготував переможців 

Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт 

МАН, турнірів з базових дисциплін, олімпіад

1,7 1,0
середня сума коштів відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Середня сума коштів для отримання гранту премії 

(міського голови та департаменту освіти) 
1,1 1,3

середня сума коштів відповідно розпорядження міського 

голови та наказу департамента освіти

Середня сума коштівдля виплати однієї відзнаки 

вчителям, керівникав навчальних закладів  за 

інноваційну діяльність

1,0 1,0

4. Показники якості



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Збільшення розміру стипендії на одного переможця 

конкурсу «Обдарованість року» по відношеню до 

2017 року

200 100

1.

Кількість закладів 4 4

Кількість груп 317 316

кількість груп зменшилася відповідно до Рішення  

виконавчого комітету Житомирської міської ради від 

6.11.2019 року № 1189  "Про затвердження мережі 

закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої 

освіти та закладів позашкільної освіти на 2019-2020 

навчальний рік"

Кількість посадових окладів (ставок) педагогічного 

персоналу
118,09 117,27

кількість ставок педагогічного персоналу зменшилася в 

зв'язку із зменшенням кількості груп

Кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за 

умовами оплати віднесених до педагогічного 

персоналу

30 31

згідно Типових штатних нормативів позашкільних 

навчальних закладів, затверджених наказом МОН України 

від 31.10.2012 № 1230, введено посаду завідувача відділу 

організаційно-масового

Кількість штатних одиниць спеціалістів 13,25 16,25

згідно Типових штатних нормативів позашкільних 

навчальних закладів, затверджених наказом МОН України 

від 31.10.2012 № 1230, введено посаду  звукорежисера, 

головного бухгалтера, бухгалтера

Кількість штатних одиниць робітників 51,5 51,5

2.

Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту 4920 4956

кількість вихованців збільшилася відповідно до Рішення  

виконавчого комітету Житомирської міської ради від 

6.11.2019 року № 1189  "Про затвердження мережі 

закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої 

освіти та закладів позашкільної освіти на 2019-2020 

навчальний рік"

3.

Показники продукту

Показники ефективності

Позашкільні заклади освіти

Показники затрат



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Витрати на  1 дитину, яка отримає позашкільну 

освіту 
5 151,29 4946,30

видатки на 1 дитину розраховані відповідно фактичного 

використання кошторисних призначень

кошти повернуто до 

бюджету

Середня наповнюваність груп закладів  

позашкільної  освіти
15,5 15,7

середня наповнюваність груп збільшилася в зв'язку із 

збільшенням кількості вихованців

4.

Відсоток збільшення/зменшення кількості дітей у 

позашкільних навчальних закладах  по відношенню 

до 2017 року 

100,35 101,08

1.

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2 2

Кількість груп в дитячо-юнацьких спортивних 

школах
83 89

кількість груп збільшилася відповідно робочих 

навчальних планів на 2019-2020 н.р та мережі навчальних 

груп

Обсяг витрат на утримання  дитячо - юнацьких 

спортивних шкіл (тис.грн.)
7 781,3 7 479,9

обсяг витрат розраховано відповідно фактичного 

використання кошторисних призначень

кошти повернуто до 

бюджету

Обсяг витрат на проведення навчально - 

тренувальної роботи дитячо-юнацькими 

спортивними школами (грн.)

304 100,0 302 875,0
обсяг витрат відповідно кошторисів на проведення 

навчально-тренувальних зборів

Обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-

юнацьких спортивних шкіл  у регіональних 

спортивних змаганнях (грн.)

362 600,0 361 070,0
обсяг витрат відповідно кошторисів на проведення 

навчально-тренувальних зборів, кошторисів на 

відрядження

Кількість штатних працівників дитячо - юнацьких 

спортивних шкіл
74,92 76,09

кількість штатних працівників збільшилася в зв'язку із 

збільшенням груп

в тому числі - тренерів 43,67 44,84
кількість тренерів-викладачів збільшилася в зв'язку із 

збільшенням груп

Показники якості

Дитячо-юнацькі спортивні школи

Показники затрат



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

2.

Кількість учнів  дитячо - юнацьких спортивних 

шкіл
863 964

кількість дітей збільшилася відповідно робочих 

навчальних планів на 2019-2020 н.р та мережі навчальних 

груп

Кількість учнів  дитячо - юнацьких спортивних 

шкіл,  що взяли участь у регіональних спортивних 

змаганнях

677 1187

3.

Середні витрати на утримання однієї дитячо - 

юнацької спортивної школи  (тис.грн.)
3 890,7 3 721,1

видатки на утримання одного закладу розраховані 

відповідно фактичного використання кошторисних 

призначень

кошти повернуто до 

бюджету

Середньомісячна заробітна плата працівника 

дитячо - юнацької спортивної школи (грн.)
6 950,56 6 862,74

заробітна плата виплачена в повному обсязі, наявні 

залишки по КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату в 

зв'язку із зменшенням єдиного соціального внеску для 

інвалідів (наявні працівники з інвалідністю) 

кошти повернуто до 

бюджету

Середні витрати на навчально - тренувальну роботу 

у дитячо - юнацьких спортивних школах у 

розрахунку на 1 учня (грн.)

352,40 314,19
 витрати відповідно кошторисів на проведення навчально-

тренувальних зборів

Середні витрати на забезпечення участі одного учня  

дитячо - юнацьких спортивних шкіл  у регіональних 

спортивних змаганнях (грн.)

535,60 374,55
 витрати відповідно кошторисів на проведення навчально-

тренувальних зборів, кошторисів на відрядження

4.

Кількість підготовлених у   дитячо - юнацьких 

спортивних школах майстрів спорту України / 

кандидатів у майстри спорту України

16 30

Кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних 

шкіл, які здобули призові місця  в регіональних 

спортивних змаганнях

945 743

Показники ефективності

Показники якості

Показники продукту



№ з/п Найменування показника

Планове 

значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Що зроблено для 

виправлення 

ситуації

Причини невиконання

Відсоток збільшення/зменшення кількості дітей у 

дитячо-юнацьких спортивних школах по 

відношенню до 2017 року 

91,6 102,3


