
1
Додаток 

1. 

Вик

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1. Виконання п.4 

ст.77 Бюджетного 

кодексу України 

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 .

2021 рік
Департамент  

освіти
1 271 662,8 1 251 215,80 248 023,7 19,8

Заробітна плата виплачена в 

повному обсязі.Кредиторська 

заборгованість відсутня.

1.1.1.3.Преміювання медичних працівників 

ЗДО, ЗЗСО, ПНЗ, ДЮСШ, ПТО , помічників 

вихователів у ЗДО та завідуючих 

господарством у ЗДО, ЗСО

2021 рік
Департамент 

освіти 
0,0 1 776,1 256,4 14,4

Забезпечено преміювання 

завідуючих господарством

2
1.1.2. Забезпечення оплати комунальних 

послуг та енергоносіїв
2021 рік

Департамент  

освіти
141 309,9 100 843,4 32 670,2 32,4

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)

2021 рік
Департамент  

освіти
87 746,1 68 568,4 7 054,4 10,3

Заключаються договора на 

придбання товарів, поточні 

ремонти та інші послуги згідно 

кошторисів закладів.Оплата 

проводиться в межах 

помісячного плану асинувань.

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

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 І квартал  2021 року

Дата і номер рішення міської ради, 

Відповідальний виконавець Програми                                                                                          Департамент  освіти Житомирської міської ради

Термін реалізації Програми                                                                                                                                    2019-2021 роки

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу
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№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

4

1.3.Медичне 

забезпечення 

закладів освіти.

1.3.1.Забезпечення лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення закладів 

освіти

2021 рік
Департамент  

освіти
922,4 922,4 85,6 9,3

Забезпеченр придбання 

лікарських засобів у закладах 

галузі

5
1.3.2.Забезпечення обладнанням медичних 

кабінетів закладів освіти 
2021 рік

Департамент  

освіти
200,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

6

1.4.Фінансове 

забезпечення 

відряджень 

працівників

1.4.1.Забезпечення мінімально необхідних 

освітніх заходів (відрядження) 2021 рік
Департамент  

освіти
772,3 709,7 29,3 4,1

Забезпечено відрядження 

працівників 

7

1.8.Забезпечення 

виконання Закону 

України "Про 

Освіту"

1.8.1.Забезпечення курсової перепідготовки 

педагогічних працівників ЗЗСО,ЗДО, ЗПО
2021 рік

Департамент  

освіти
1 038,8 825,3 166,8 20,2

Забезпечено курсову 

перепідготовку педагогічних 

працівників

Разом 1 503 652,3 1 424 861,1 288 286,4 20,2

8 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

2021 рік
Департамент  

освіти
1 429,5 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

2.1.3.Відновлення діяльності закладу

дошкільної освіти №32 за адресою вул.

Якубовського,10 
2021 рік

Департамент  

освіти
1 223,42 0,0 0,0 0,0 На захід кошти не  виділялись

2.1.4.Відкриття групових приміщень в

ЗДО№25,34,38,59,65 2021 рік
Департамент  

освіти
1 700,00 На захід кошти не  виділялись

2.1.Розширення 

мережі закладів 

дошкільної освіти 

відповідно до 

освітніх потреб 

населення
10
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№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

11

2021 рік
Департамент  

освіти
3 335,2 295,0 0,0 0,0

Заключаються договора на 

придбання товарів.Кошти буде 

використано згідно плану 

асигнувань закладів.

12

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

2021 рік
Департамент  

освіти
450,3 358,8 60,7 16,9

Придбано спортиний інвентар у 

двох закладах

13

2.3.3. Забезпечення комп'ютерною технікою, 

інтерактивним обладнання,тощо) 2021 рік
Департамент  

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

14

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:

2021 рік
Департамент  

освіти
78 585,4 66 065,3 10 599,6 16,0

Забезпечено харчування 

вихованців  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
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№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

· 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.
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№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

15
2.7.3.Поновлення холодильно-технологічного 

обладнання на харчоблоках закладах 
2021 рік

Департамент  

освіти
3 932,63 68,2 0,0 0,0

Видатки на придбання 

холодильної шафи та 

морозильної 

камери,вагів,протирочної 

машини, електром'ясорубки

16

2.7.5.Забезпечення ремонту вентиляційних 

систем на харчоблоках та у складських 

приміщеннях ЗДО

2021 рік
Департамент  

освіти
796,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

17
2.7.6.Закупівля пароконвектоматів в закладах 

дошкільної  освіти
2021 рік

Департамент  

освіти
7 473,04 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

18

2.8.Забезпечення 

життєдіяльності та 

санітарного 

благополуччя  

закладів

2.8.1. Придбання м`якого інвентаря (матраци, 

подушки,ковдри, постільна білизна) для 

закладів дошкільної освіти  та  навчально-

виховних комплексів (дошкільне відділення)
2021 рік

Департамент  

освіти
2 000,0 1 513,4 77,3 5,1

Забезпечено придбання м'якого 

інвентарю згідно до плану 

асигнувань закладів

19
2.8.2 Забезпечення закладів дошкільної освіти  

дитячими меблями
2021 рік

Департамент  

освіти
1 500,0 2 756,6 243,0 8,8

Забезпечено придбання дитячих 

меблів в кошторисах закладів

20 2.8.3. Придбання посуду (столовий, кухонний) 2021 рік
Департамент  

освіти
200,0 710,4 85,0 12,0

Забезпечено придбпння 

посуду,та кухонного інвентарю

21
2.8.4.Забезпечення ремонту та придбання 

тіньових навісів
2021 рік

Департамент  

освіти
2 362,3 3 207,4 88,9 2,8

Заплановано придбання та 

ремонт тіньових навісів 

(альтанок) в ЗДО.Проведено 

ремонт у двох закладах.

22

2.8.5.Придбання водонагрівачів 2021 рік
Департамент  

освіти
120,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

· 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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№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

22

2.8.6.Проведення  заходів з озеленення, 

догляду, утримання, охорони зелених 

насаджень від шкідників та хвороб.

Видалення аварійних насаджень/прорідження 

крони. 

2021 рік
Департамент  

освіти
351,5 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

23

2.9.1.Забезпечення зовнішнього освітлення 

територій закладів 
2021 рік

Департамент  

освіти
3 340,7 91,2 19,7 21,6

Заплановано кошти для 3-х 

закладів.Виконано роботи в 

одному закладі

24

2.9.2.Проведення ремонтних робіт по 

відновленню асфальтованого покриття та 

благоустрою територій закладів дошкільної 

освіти

2021 рік
Департамент  

освіти
2 985,0 116,0 35,0 30,2

Проведено роботи в одному 

закладі

25

2.9.3.Проведення ремонтних робіт по 

відновленню та заміні огорожі закладів 

дошкільної освіти

2021 рік
Департамент  

освіти
1 791,0 458,5 27,0 5,9

Забезпечено проведення 

ремонтних робіт по відновленню 

огоржі в кошторисах 

ЗДО.Проведено у одному закладі

26
2.9.4.Встановлення камер відеоспостереження 

на території та входах в приміщення ЗДО
2021 рік

Департамент  

освіти
450,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

27

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.

2021 рік
Департамент  

освіти
80,0 67,6 0,0 0,0

Заплановано кошти на 

проведення лабораторного 

дослідження піску на наявність 

гельмінтів в 44 ЗДО

Разом 115 806,12 75 708,4 11 236,2 14,8

2.9.Забезпечення  

безпечних умов у 

закладах дошкільної  

освіти
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

28

3.1. Забезпечення 

харчуванням учнів

3.1.1.Забезпечення харчуванням учнів 1-4 

класів у закладах загальної середньої 

освіти,  навчально-виховних комплексах та 

дітей  пільгових категорій: 

2021 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;

52 915,1 53 118,0 7 306,7 13,8 Забезпечено харчування учнів 

протягом навчального року.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

 - 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.

29 3.1.1.1.Забезпечення харчуванням дітей у

пришкільних таборах з денним перебуванням
2021 рік

Департамент  

освіти
1 241,3 1 241,3 0,0 0,0

Забезпечено харчуванням дітей у 

пришкільних таборах з денним 

перебуванням

30
3.1.1.2.Придбання холодильно-технологічного 

обладнання на харчоблоки закладів
2021 рік

Департамент  

освіти
7 611,5 35,0 17,0 48,6

Кошти заплановано в 

кошторисах закладів.

31
3.1.1.3.Закупівля пароконвектоматів в закладах 

загальної середньої освіти
2021 рік

Департамент  

освіти
4 737,3 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

3.2.Модернізація 

освітнього 

середовища

3.2.1.Забезпечення кабінетів природничо-

математичного цикла  необхідним 

обладнанням для проведення лабораторних та 

практичних робіт:

2021 рік
Департамент  

освіти
77 507,87 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

- наборами  реактивів для кабінетів хімії, 

посуду для вчителя та учня;

2021 рік Департамент  

освіти
1 697,870 0,0 0,0 0,0

- придбання навчальних кабінетів хімії
2021 рік Департамент  

освіти
15 000,0 0,0 0,0 0,0

- придбання навчальних кабінетів біології
2021 рік Департамент  

освіти
16 800,0 0,0 0,0 0,0

- придбання навчальних кабінетів інформатики

2021 рік
Департамент  

освіти
18 810,0 0,0 0,0 0,0

- придбання навчальних кабінетів фізики
2021 рік Департамент  

освіти
15 000,0 0,0 0,0 0,0

- придбання навчальних кабінетів математики
2021 рік

Департамент  

освіти
3 800,0 0,0 0,0 0,0

- придбання навчальних кабінетів географії

2021 рік
Департамент  

освіти
6 400,0 0,0 0,0 0,0

32
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№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

3.2.2.Забезпечення комп'ютерною 

технікою,інтерактивним обладнанням, 

сучасним програмним забезпеченням, 

унаочнення, електронними посібниками тощо)

2021 рік
Департамент  

освіти
800,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

32
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№

 з/п 

Пріорітетне

 завдання
Зміст заходів

Термін  

виконанн

я

Виконавці

Орієнтований 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, тис.грн.

Фактично 

профінансовано 

у звітному 

періоді , тис.грн.

Відсоток 

виконання

 заходу, %

Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

33 3.2.3.Створення медіатек 2021 рік
Департамент  

освіти
1 200,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

34
3.2.4.Придбання сучасних меблів (столи, 

стільці,  парти, дошки тощо)
2021 рік

Департамент  

освіти
2 600,0 1 988,6 142,5 7,2

Забезпечено придбання меблів у 

ЗЗСО

35

3.2.5.Забезпечення закладів загальної середньої

освіти «Програмним забезпеченням»

комплексу «Курс: Школа. Комплекс

управління ресурсами закладів загальної

середньої освіти».

2021 рік
Департамент  

освіти
190,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

36

3.2.7.Забезпечення впровадження проекту 

"Електронний журнал" .

Закупівля планшетів.

2021 рік

Департамент  

освіти
0,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

37

3.2.8.Підтримка користування 

вчителями,батьками та учнями сервісів 

системи "Електронний журнал"

2021 рік

Департамент  

освіти
0,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

38
3.2.9.Забезпечення покриттям Wi-Fi ЗЗСО 2021 рік Департамент  

освіти
0,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

39
3.2.10.Створення STEM- лабораторії в ЗОШ 

№5,26, ліцеї №24

2021 рік Департамент  

освіти
0,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

40

3.2.11.Придбання інтерактивного 

мультимедійного середовища з розширеними 

можливостями лінгафонної лабораторії в ЗОШ 

№12,28

2021 рік

Департамент  

освіти
0,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

41
3.3.1.  Закупівля дидактичних матеріалів для 

початкових класів

2021 рік Департамент  

освіти 11 014,26 0,0 0,0 0,0
Кошти з державного бюджету не 

виділено

42 3.3.2  Закупівля комп`ютерного обладнання, 

відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів.

2021 рік Департамент  

освіти 5 614,2 0,0 0,0 0,0
Кошти з державного бюджету не 

виділено.

43 3.3.3.  Закупівля сучасних меблів для 

початкових класів

2021 рік Департамент  

освіти
12 623,7 0,0 0,0 0,0

Кошти з державного бюджету не 

виділено

3.3.Реалізація 

заходів "Нова 

українська школа"



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
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Пріорітетне
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фінансування 

відповідно до 
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виконання
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фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,

або причини невиконання 

заходу

44 3.3.5.Забезпечення підвищення кваліфікації 

вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-

11 класів  закладів загальної середньої освіти

2021 рік Департамент  

освіти

0,000 0,0 0,0 0,0
Кошти з державного бюджету не 

виділено

45 3.3.6.Проведення супервізії 2021 рік Департамент  

освіти 0,000 0,0 0,0 0,0
Кошти з державного бюджету не 

виділено

46 3.4.Закупівля 

оснащення для 

початкової школи.

3.4.1,Придбання персонального 

комп`ютера/ноутбука та техніки для 

друкування, копіювання, сканування та 

ламінування з витратними матеріалами для 

початкової школи.

2021 рік Департамент  

освіти

2 781,8 0,0 0,0 0,0
На захід кошти не

 виділялись

47 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.

2021 рік
Департамент 

освіти 
0,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

48 3.6.Підтримка 

закладів, що не 

відносяться до 

комунальної 

власності міста

3.6.1. Забезпечення заробітної плати 

педпрацівників  загальноосвітніх навчальних 

закладів приватної форми власності
2021 рік

Департамент 

освіти 
7 004,0 7 004,0 1 477,1 21,1

Забезпечено заробітну плату 

педагогічним працівникам 

закладам загальної середньої 

освіти приватної форми 

власності за рахунок державних 

коштів

49
3.10.1.Проведення ремонтних робіт з 

відновлення та заміни огорожі 
2021 рік

Департамент 

освіти 
1 000,0 40,4 0,0 0,0

Заплановані кошти  в одному 

закладі

50

3.10.2.Виконання робіт з асфальтування та 

благоустрою прибудинкової території 
2021 рік

Департамент 

освіти 
800,0 252,0 0,0 0,0

За рахунок кошторисних 

призначень заплановано 

укладання плитки та інші 

поточні роботи

51
3.10.3.Проведення  заходів з озеленення, 

догляду, утримання, охорони зелених 

насаджень від шкідників та хвороб 

2021 рік
Департамент 

освіти 
754,1 60,5 0,0 0,0

Кошти заплановано в чотирьох 

закладах

3.10. Забезпечення 

санітарно-

епідемічного 

благополуччя та 

безпечних умов у 

закладах загальної 

середньої освіти
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або причини невиконання 

заходу

52
3.10.4.Проведення лабораторно-

інструментальних досліджень щодо безпечного 

перебування учнів у закладах

2021 рік
Департамент 

освіти 
300,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

53
3.10.5.Проведення заходів з  утилізації 

відпрацьованих люмінесцентних ламп 
2021 рік

Департамент 

освіти 
0,0 92,0 0,0 0,0

Заплановано кошти на 

проведення утилізації ламп у 22 

ЗЗСО

54
3.10.6.Відновлення роботи зовнішнього 

освітлення
2021 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

55
3.10.9.Встановлення системи водопідготовки 

на території Вересівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів

2021 рік
Департамент 

освіти 
400,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

Разом 191 095,2 63 831,8 8 943,3 14,0

56 4.1.2.Утримання на належному рівні та 

розвиток матеріально- технічної бази закладів 

позашкільної освіти

2021 рік
Департамент 

освіти 
40,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

57

4.1.3.Оновлення спортивного та тренажерного 

обладнання взакладах позашкільної освіти  та 

ДЮСШ №1,2

2021 рік
Департамент 

освіти 
1 570,0 103,0 43,4 42,1

Забезпечено видатки на 

придбання матів,м'ячів,шахових 

дошок,боксерського інвентарю, 

канатів

58

59 4.1.6.Забезпечити належні умови для 

охоплення різними формами позашкільної 

освіти дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами 

2021 рік
Департамент 

освіти 
70,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

Департамент 

освіти 
6 527,5 531,5 0,0 0,0

Кошти буде використано 

протягом року

4.1.Забезпечення 

рівного доступу 

дітей та учнівської 

молоді до якісної 

позашкільної освіти 

4.1.5. Забезпечення участі вихованців закладів 

позашкільної освіти у Всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах/змаганнях. 2021 рік
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або причини невиконання 
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60 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.

2021 рік
Департамент 

освіти 
50,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

61
4.1.8. Сприяння відкриттю  сучасних 

гуртків/секцій
2021 рік

Департамент 

освіти 
381,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

62

4.1.9.Навчально-тренувальні збори ДЮСШ 2021 рік
Департамент 

освіти 
700,0 409,1 198,1 48,4

Забезпечено підготовку учнів до 

участі у чемпіонаті України з 

волейболу,чемпіонату федерації 

України з веслування,чемпіонату 

України з дзюдо,самбо.

63
4.1.10. Проведення навчально-тренувальних 

зборів ШХМ"Сонечко"
2021 рік

Департамент 

освіти 
0,0 391,1 0,0 0,0

Забезпечено проведення 

навчально-тренувальних зборів

64
4.2.1.Проведення  заходів з озеленення, 

догляду, утримання, охорони зелених 

насаджень від шкідників та хвороб 

2021 рік
Департамент 

освіти 
20,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

65
4.2.2.Виконання робіт з асфальтування та 

благоустрою прибудинкової території 
2021 рік

Департамент 

освіти 
300,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

66
4.2.3.Проведення заходів з  утилізації 

відпрацьованих люмінесцентних ламп 
2021 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

67 4.2.5. Проведення лабораторних досліджень 

відповідно до вимог Санітарного регламенту в 

закладах позашкільної освіти та дитячо-

юнацьких спортивних школах

2021 рік
Департамент 

освіти 
18,7 0,0 0,0 0,0

На захід кошти не

 виділялись

Разом 9 677,18 1 434,7 241,5 16,8

68 5.1.1.Забезпечення харчуванням учнів

пільгових категорій
2021 рік

Департамент 

освіти 
5 437,1 5 437,1 968,4 17,8

Забезпечено харчуванням

учнів пільгових категорій

закладів професійно-технічної

освіти

69 5.1.2.Забезпечення стипендіями учнів

професійно - технічних навчальних закладів 2021 рік
Департамент 

освіти 
13 784,3 13 542,3 3 545,2 26,2

Забезпечено виплату стипендій 

учням

Разом 19 221,4 18 979,4 4 513,6 23,8

5.1.Забезпечення 

необхідних умов 

функціонування і 

розвитку закладів 

професійно - 

технічної  освіти
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Річний обсяг 

фінансування 

тис.грн.

Інформація про виконання,
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заходу

70 6.1.1. Виготовлення фільмів про освітній 

простір  м. Житомира. 2021 рік
Департамент 

освіти 
700,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділялись

71 6.1.1.2.Виготовлення документального 

художнього відеоролику 2021 рік
Департамент 

освіти 
800,0 188,7 0,0 0,0 Заключаються договора

72 6.1.2.Виготовлення друкованої продукції.
2021 рік

Департамент 

освіти 
80,0 198,4 0,0 0,0 Заключаються договора

73 6.1.3.Забезпечення обміну досвідом з

педагогічними колективами регіону та інших

областей (забезпечення проведення семінарів,

тренінгів(оренда приміщень, транспортні

послуги). 

2021 рік
Департамент 

освіти 
400,0 367,0 33,8 9,2

Забезпечено проведення 

семінарів,тренінгів протягом 

року

74 6.1.4.Сприяння участі інтелектуально і творчо

обдарованих педагогічних працівників у

Міжнародних конкурсах, фестивалях,

педагогічних читаннях, конференціях,

проектах тощо (відрядження)

2021 рік
Департамент 

освіти 
60,0 60,0 0,0 0,0

Забезпечено відрядження 

педагогічних працівників

75 6.2.Оновлення 

матеріально-

технічної бази 

6.2.1. Придбання комп`ютерної техніки

(ноутбуки, МФП, ламінатори) 2021 рік
Департамент 

освіти 
112,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділялись

Разом 2 152,0 814,1 33,8 4,2

6.1.Забезпечення 

науково-методичної 

роботи.
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76 7.1.2.Придбання методичного, навчального та 

програмного забезпечення 2021 рік
Департамент 

освіти 
0,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділялись

77
7.2.1. Проведення додаткових корекційно-

розвиткових занять 
2021 рік

Департамент 

освіти 
2 465,4 2 465,4 426,0 17,3

Проведено додаткові корекційні 

заняття відповідно до 

індивідуального плану розвитку.

78

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

2021 рік
Департамент 

освіти 
1 327,6 1 327,6 0,0 0,0

Спеціальні засоби корекції буде 

придбано у відповідності до 

плану асигнувань

79
7.2.3. Проведення додаткових корекційно-

розвиткових занять  в закладах ЗДО
2021 рік

Департамент 

освіти 
645,3 645,3 93,8 14,5

Проведено додаткові корекційні 

заняття відпоідно до 

індивідуального плану розвитку

80

7.2.4. Придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку, що дають змогу  

опанувати навчальну програму дітям, які 

здобувають освіту в інклюзивних групах ЗДО
2021 рік

Департамент 

освіти 
347,5 347,5 0,0 0,0

Спеціальні засоби корекції буде 

придбано у відповідності до 

плану асигнувань

81

7.3.1. Розширення мережі інклюзивних класів 

(груп) закладів загальної середньої освіти.

2021 рік
Департамент 

освіти 
153,0 0,0 0,0 0,0

Мережа шкіл з інклюзивним 

навчанням охоплює всю 

територію міста, що забезпечує 

стовідсотковий доступ до цієї 

освітньої послуги

82
7.3.3.Встановлення пандусів у відповідності до 

норм
2021 рік

Департамент 

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

Разом 5 018,80 4 785,8 519,8 10,9

7.2. Державна 

підтримка особам з 

особливими 

освітніми 

потребами

7.3.Забезпечення 

прав дітей із 

особливими 

освітніми 
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83

8.1.1.Надавати одноразову грошову допомогу

дітям-сиротам і дітям, позбавленим

батьківського піклування, після досягнення 18-

річного віку

2021 рік
Департамент 

освіти 
88,7 86,9 14,5 16,7

Надано грошову допомогу 8 

дітям-сиротам

84

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.  

2021 рік
Департамент 

освіти 
351,5 377,2 0,0 0,0

Заплановано видатки на 

забезпечення шкільною та 

спортивною формою 229 дітей-

сиріт.Виплата буде проводитись 

у вересні місяці

85 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.

2021 рік
Департамент 

освіти 
46,0 54,6 0,0 0,0

Забезпечено виплату 19 

випускникам ЗЗСО.Виплату буде 

проведено у травні місяці

86 8.1.4.Виплачувати одноразову грошову 

допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим  

батьківського піклування, при 

працевлаштуванні після закінчення   закладу 

загальної середньої освіти

2021 рік
Департамент 

освіти 
27,6 0,0 0,0 0,0 Кошти не виділялись.

87 8.1.5.Виплачувати грошову компенсацію дітям -

сиротам і дітям, позбавлених батьківського 

піклування на придбання одягу, взуття,м`якого 

інвентаря  учням професійно-технічної освіти.
2021 рік

Департамент 

освіти 
111,3 111,3 26,5 23,8

Виплачено матеріальну 

допомогу  на придбання одягу 53 

учням.

88 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.

2021 рік
Департамент 

освіти 
869,4 821,2 258,8 31,5

Виплачено допомогу при 

працевлаштуванні 19 учням на 

загальну суму 258,8 

тис.грн.(13620 грн.).

8.1. Забезпечити 

виконання заходів, 

передбачених 

законодавством з 

опіки та піклування 

над дітьми-сиротами 

м. Житомира. 
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89 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

2021 рік
Департамент 

освіти 
303,7 291,2 0,3 0,1

Виплачено матеріальну 

допомогу 3 учням 

Разом 1 798,2 1 742,4 300,1 17,2

90 9.1.1.Виплата  грантів міського голови

2021 рік
Департамент 

освіти 
20,0 10,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

91 9.1.1.1.Стипендія учням переможцям олімпіад,

МАН, конкурсів  всіх рівнів. 2021 рік
Департамент 

освіти 
60,0 55,5 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

92 9.1.1.2.Відзначення переможців міського етапу 

Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських 

робіт МАН,обласних,всеукраїнських 

турнірів,змагань.

2021 рік
Департамент 

освіти 
42,0 13,5 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

93

9.1.1.3.Стипендія вихованцям ШХМ «Сонечко» 2021 рік
Департамент 

освіти 
120,0 120,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

94 9.1.1.4.Стипендія переможцям загальноміського 

конкурсу "Обдарованість року" 2021 рік
Департамент 

освіти 
35,0 33,7 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

95 9.1.1.5.Відзначення переможців обласного етапу 

турнірів з навчальних дисицплін
2021 рік

Департамент 

освіти 
28,0 28,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

96 9.1.2.Забезпечення  нагородження обдарованих 

дітей і молоді у Всеукраїнських турнірах 
2021 рік

Департамент 

освіти 
15,0 12,2 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

97 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.

2021 рік
Департамент 

освіти 
25,0 0,0 0,0 0,0 Кошти не заплановано

98 9.1.5.Забезпечення нагородження кращих дитячих 

мистецьких колективів
2021 рік

Департамент 

освіти 
20,0 20,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

9.1.Заохочення 

обдарованих дітей 

та молоді, розвиток 

їх творчого 

потенціалу
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99 9.1.6.Публікація творів і робіт обдарованих учнів
2021 рік

Департамент 

освіти 
10,0 0,0 0,0 0,0 Кошти не заплановано

100 9.1.13.Продовження практики проведення міських

оглядів-конкурсів творчих робіт учнів,

спортивних змагань,нагородження переможців
2021 рік

Департамент 

освіти 
100,0 20,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

101 9.1.14.Відрядження учнівських команд для участі

у Всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних 

іграх.
2021 рік

Департамент 

освіти 
40,0 0,0 0,0 0,0 Кошти не заплановано

102 9.1.15. Міський конкурс ІТ технологій.

2021 рік
Департамент 

освіти 
12,5 12,5 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

Разом 527,5 325,4 0,0 0,0

106 10.1.1.Преміювання педагогічних колективів за

результатами міського конкурсу „ Школа року". 2021 рік
Департамент 

освіти 
100,0 0,0 0,0 0,0 Кошти не заплановано

104 10.1.2.Виплата винагороди переможцям та 

лауреатам міського фестивалю "Мати. 

Родина.Україна"

2021 рік
Департамент 

освіти 
80,0 80,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

105 10.1.3.Преміювання переможців  міських 

конкурсів «Учитель року», «Класний керівник», 

«Джерела творчості», «Директор школи», 

«Вихователь року»

2021 рік
Департамент 

освіти 
61,0 30,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

106 10.1.4.Премїі,винагороди, гранти (міського голови 

та департаменту освіти) педагогічним  

працівникам, керівникам  навчальних закладів 

міста Житомира

2021 рік
Департамент 

освіти 
45,0 45,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

107 10.1.8.Проведення міського конкурсу авторських

(профілактичних, корекційно-розвиткових,

розвивальних та просвітницьких) програм

практичних психологів і соціальних педагогів,

нагородження переможців закладів освіти

2021 рік
Департамент 

освіти 
12,0 5,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

108 10.1.12.Продовження практики організації 

співробітництва з вищими навчальними 

закладами України, Європи 2021 рік
Департамент 

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

109 10.1.13.Забезпечення проведення: 2021 рік
Департамент 

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

110
10.1.13.1. міського туру Всеукраїнського конкурсу 

"Вчитель року" 2021 рік
Департамент 

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

111 10.1.13.2.міського туру Всеукраїнського конкурсу 

"Джерела творчості" 2021 рік
Департамент 

освіти 
1,0 0,0 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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112 10.1.13.3.міського туру Всеукраїнського конкурсу

«Вихователь року» 2021 рік
Департамент 

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

113 10.1.13.4.міського туру Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник» 2021 рік
Департамент 

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

114 10.1.13.5.виставок, конкурсів усіх рівнів

2021 рік
Департамент 

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

115 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

2021 рік
Департамент 

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

116 10.1.15.Пропаганда найкращого досвіду роботи 

вчителів-новаторів, психологів, класних 

керівників, вчителів-предметників, керівників 

гуртків, адміністрації шкіл, керівників шкіл, 

педагогічних колективів

2021 рік
Департамент 

освіти 
70,0 24,5 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

117 10.1.16.Запровадження практики проведення 

науково-популярних програм, зустрічей з учнями, 

батьками, громадськістю з питань роботи 

передового педагогічного досвіду освітян міста
2021 рік

Департамент 

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

118 10.1.17.Відзначення вчителів, керівників 

навчальних закладів  за інноваційну діяльність 2021 рік
Департамент 

освіти 
15,0 15,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

119 10.1.18.Виплата винагороди вчителям, які

підготували переможців Всеукраїнського

конкурсу захисту учнівських робіт МАН, турнірів

з базових дисциплін, олімпіад. 2021 рік
Департамент 

освіти 
69,0 15,0 0,0 0,0

Виплата проводиться відповідно 

до визначених термінів

120 10.1.20.Забезпечення відряджень вчителів на

перевірку конкурсу робіт Міжнародного та

Всеукраїнського рівнів
2021 рік

Департамент 

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

121 10.1.21.Винагорода вчителів, які підготували

переможців IT регіональних , всеукраїнських,

міжнародних конкурсів.
2021 рік

Департамент 

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

122 10.1.22.Нагородження керівників, які підготовули

заклад до початку навчального року 2021 рік
Департамент 

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

123 10.1.23. Проведення конкурсу на кращу освітню

програму серед закладів дошкільної освіти. 2021 рік
Департамент 

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

Разом 595,5 214,5 0,0 0,0
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124 12.1.Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій у закладах 

освіти

11.1.1.Забепечення системою оповіщення 

автоматичної системи сигналізації , системи 

оповіщення (проектування та 

встановлення)  :

2021 рік
Департамент 

освіти 
4 960,0 233,9 0,0 0,0

125

в закладах дошкільної освіти  2021 рік
Департамент 

освіти 
3 394,0 233,9 0,0 0,0

Заплановано кошти на 

встановлення та обслуговування 

пожежної сигналізації 6-ти 

закладів 

126

в закладах загальної середньої освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
1 019,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

127 в закладах позашкільної освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
447,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

128 в бухгалтерській службі, департамент освіти
2021 рік

Департамент 

освіти 
100,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

129 11.1.2.Встановлення блисковкозахистів:
2021 рік

Департамент 

освіти 
700,0 464,8 14,3 3,1

130

в закладах  дошкільної освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
300,0 211,8 14,3 6,8

Заплановано кошти на 

виготовлення ПКД та 

встановлення блискозахисту

131

в закладах загальної середньої освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
400,0 253,0 0,0 0,0

Заплановано кошти на 

виготовлення ПКД та 

встановлення блискозахисту

132 11.1.3.Просочення дерев`яних конструкцій:
2021 рік

Департамент 

освіти 
1 546,6 592,0 0,0 0,0

133

в закладах  дошкільної освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
773,3 100,0 0,0 0,0

Заплановано кошти для 2-х 

закладів

134

в закладах загальної середньої освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
773,3 492,0 0,0 0,0

Заплановано кошти в 9- ти 

закладах

135 11.1.4.Приведення у відповідність до 

встановлених норм приладів освітлення 

евакуаційних виходів:
2021 рік

Департамент 

освіти 
1 266,6 265,2 20,5 7,7

136

в закладах  дошкільної освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
616,6 161,2 20,5 12,7

Заплановано кошти на 

встановлення аварійного 

освітлення у 14- ти ЗДО

137

в закладах загальної середньої освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
640,0 104,0 0,0 0,0

Заплановано кошти на 

встановлення аварійного 

освітлення у кошторисах 

закладів
138

в бухгалтерській службі, департаменту освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
10,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено
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139
11.1.5.Заміна застарілих автоматичних 

вимикачів на сучасні:
2021 рік

Департамент 

освіти 
550,0 0,0 0,0 0,0

140
в закладах  дошкільної освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
350,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

141
в закладах загальної середньої освіти 2021 рік

Департамент 

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

142
в закладах позашкільної освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
0,0 0,0 0,0 0,0

143
11.1.6.Заміна електромереж:

Департамент 

освіти 
1 100,0 995,7 4,9 0,5

144
в закладах  дошкільної освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
400,0 201,2 4,9 2,4

Кошти заплановано у 

кошторисах закладів

145
в закладах загальної середньої освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
600,0 794,5 0,0

146 в закладах позашкільної освіти 
2021 рік

Департамент 

освіти 
100,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

147 11.1.7.Заміна світильників у спортзалах на 

протиударні:
2021 рік

Департамент 

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

148
в закладах загальної середньої освіти 2021 рік

Департамент 

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

149 11.1.9.Встановлення електроконвекторів для 

обігріву приміщень:
2021 рік

Департамент 

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

150
в загальноосвітній вечірній школі ІІ-ІІІ ступенів 2021 рік

Департамент 

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

Разом 10 443,2 2 551,6 39,7
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151
12.1.1.Поточні  ремонти системи освітлення із 

заміною енергоємних ламп на світодіодні:
2021 рік

Департамент 

освіти 
460,0 451,0 49,6 11,0

152

в закладах  дошкільної освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
80,0 128,3 49,6 38,7

Заплановано кошти на 

встановлення світодіодних 

свтильників в групах, заміна 

освітлювання в овощесхо-

вищах.Виконано роботи в 

одному закладі.

153
в закладах загальної середньої освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
380,0 322,7 0,0

Заплановано кошти на заміну 

освітлення в кабінетах

154
в позашкільних навчальних закладах: МЦНТТУМ 2021 рік

Департамент 

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

155
12.1.2.Заміна водорозбірних кранів на сучасні: 2021 рік

Департамент 

освіти 
34,0 0,0 0,0 0,0

156
в закладах  дошкільної освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
30,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

157
в закладах загальної середньої освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
4,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

158
12.1.3.Утеплення трубопроводів: 2021 рік

Департамент 

освіти 

110,0 90,3 0,0 0,0

159
в закладах  дошкільної освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
100,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

160

в закладах загальної середньої освіти 2021 рік
Департамент 

освіти 
10,0 90,3 0,0 0,0

Заплновано кошти на утеплення 

трубопроводів в підвальних 

приміщеннях

161 12.1.4.Встановлення тепловідбивних екранів за 

радіаторами:
2021 рік

Департамент 

освіти 

30,0 107,4 3,4 3,2

162
в закладах  дошкільної освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
0,0 72,4 3,4 4,7

Заплановано кошти для 15-ти 

закладів

163
в закладах загальної середньої освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
30,0 35,0 0,0 0,0

Заплановано коши в двох 

закладах

164 12.1.5.Встановлення котлів для гарячого 

водопостачання:
2021 рік

Департамент 

освіти 

600,0 0,0 0,0 0,0

165
в закладах  дошкільної освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
500,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

166
в закладах загальної середньої освіти 2021 рік

Департамент 

освіти 
100,0 0,0 0,0 0,0 Кошти на захід не виділено

167 12.1.6.Гідрохімічна промивка систем опалення 

закладів за відповідними технічно-експертними 

висновками
2021 рік

Департамент 

освіти 
600,0 1 361,2 40,6 3,0

Заплановано коши  на 

проведення робіт у 9 

закладах.Роботи проведено в 

ДЮСШ№1

Разом 1 834,0 2 009,9 90,2 4,5

168 13.3.Забезпечення 

створення сенсорних 

кімнат для 

інклюзивних дітей

13.3.1.Реконструкція (обладнання сенсорної 

кімнати для інклюзивних дітей) в ДНЗ 

№10,44,69,70,71 2021 рік
Департамент 

освіти 
0,00 1 400,0 0,0 0,0

Перехідні кошти на 2021 

рік.Готуються документи на 

проведення державних 

закупівель.
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1 861 821,26 1 598 659,09 314 204,55 19,7Всього по Програмі


