


























































































































































































   

 

 

 

 

    

 Проект оприлюднено 

«______»_________2019 р. 

 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ ____ СЕСІЯ 

                                                РІШЕННЯ 
 

від ____________ № ______- МР 

м. Суми 
 

Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2015 року             

№ 168-МР «Про комплексну міську 

програму «Освіта м. Суми на                

2016-2018 роки» (зі змінами) 
 

 

 Враховуючи уточнення бюджетних призначень, спрямованих на 

утримання, розвиток та вдосконалення освітньої галузі м. Суми, керуючись 

статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Сумська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 24 грудня                

2015 року № 168-МР «Про комплексну міську програму «Освіта м. Суми на 

2016 – 2018 роки» (зі змінами), а саме:  

1.1. Викласти підрозділ 1.2. «Ресурсне забезпечення Програми» 

розділу 1 «Загальна характеристика програми» у новій редакції: 

«1.2. Ресурсне забезпечення Програми 

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та 

спеціального фондів бюджетів різних рівнів з урахуванням вимог 

Бюджетного кодексу України. 
                                                                                                                   (тис. грн) 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми (не 

враховуючи поточне 

утримання установ) 

Період виконання Програми Всього витрат на 

виконання Програми 
2016 рік 

(план) 

2017 рік 

(план) 

2018 рік 

(план) 

Обсяг ресурсів, усього 134744,0 165812,3 141805,4 442361,7 

з них: кошти загального 

фонду 

52848,4 64465,9 72677,7 189992,0 

з них: кошти спеціального 

фонду 

81895,6 101346,4 69127,7 252369,7 

 

в т.ч. бюджет розвитку 47382,6 57619,2 36181,7 141183,5 

кошти державного бюджету 13164,0 27509,5 24390,1 65063,6 



кошти обласного бюджету 199,0 474,1 1089,0 1762,1 

кошти міського бюджету 121381,0 137828,7 116326,3 375536,0 

» 

1.2. Додаток 3, 5, 6 до комплексної міської програми «Освіта м. Суми 

на 2016-2018 роки» викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3 до 

даного рішення. 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

Сумський міський голова             О.М. Лисенко 
 

 
Виконавець:  Данильченко А.М. 

_________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ініціатор розгляду питання - депутат Сумської міської ради Мельник В.А. 

Проект рішення підготовлено - управлінням освіти і науки Сумської міської ради. 

Доповідач: начальник управління освіти і науки Сумської міської ради                  

(Данильченко А.М.). 

 



 

Додаток 1 

до рішення Сумської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2015 року 

№ 168-МР «Про комплексну міську 

програму «Освіта м. Суми на 2016-2018 

роки» 

від ___________ року № ______ -МР 

 

Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи  комплексної міської програми   

«Освіта м. Суми на 2016-2018 роки»  

.  
№  

з/п 

 Пріоритетні  

завдання 

 

Заходи  

програми 

Строк  

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування,       

тис. грн. 

Очікуваний результат 

 

всього 

у т. ч. по роках 

2016 

(план) 
2017 

(план) 
2018 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Якість освіти (підпрограма 1) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язкове 

здобуття 

громадянами 

повної 

загальної 

середньої 

освіти, 

урізноманіт-

нення моделей 

організації 

освіти  

 

 

 

 

 

 

1.1. Підвищення рівня 

навчальних досягнень 

учнів 

2016-2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

загальноосв

ітні 

навчальні 

заклади  

 

 

 

 

 

 

 

В межах видатків 

галузі 
    Забезпечення стабільного 

функціонування закладів 

освіти та якісного надання 

освітніх послуг 

1.2. Організація 

індивідуальних занять, 

консультацій, 

факультативів, гуртків за 

інтересами 

В межах видатків 

галузі 
    Забезпечення 

диференційованого 

навчання та індивідуальної 

роботи з учнями. Сприяння 

творчого розвитку дитини, 

поєднання змістовного 

дозвілля з різними 

формами освітньої 

діяльності 

1.3. Надання можливості 

отримання загальної 

середньої освіти 

громадянам за 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

27,4 6,7 10 10,7 Надання освітніх послуг 

громадянам міста 
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індивідуальною формою 

навчання, екстернатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Надання можливості 

отримання загальної 

середньої освіти дітям з 

особливими освітніми 

потребами, які 

навчаються у 

спеціальних та 

інклюзивних класах  

Кошти державного 

бюджету (державна 

субвенція для дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами) 

831,3  300,9 530,4 

 

Надання освітніх послуг 

громадянам міста 

1.5. Проведення  

просвітницької роботи 

серед учнів та батьків, 

надання методичної 

допомоги вчителям -

предметникам щодо 

якісної підготовки до 

ЗНО 

В межах видатків 

галузі 
    Підвищення рівня 

навчальних досягнень 

школярів міста 

1.6. Організація класів з 

поглибленим вивченням 

предметів та введення 

курсів за вибором 

В межах видатків 

галузі 
    Створення сприятливих 

умов для навчання та 

розвитку особистості, 

пов’язаних зі здійсненням 

диференційованого 

підходу до учнів, навчання 

та розвитку обдарованих 

дітей 

1.7.Забезпечення 

охоплення навчанням 

дітей та підлітків 

шкільного віку 

 В межах видатків 

галузі 
    Охоплення повною 

загальною середньою 

освітою неповнолітніх 

УСЬОГО  858,7 6,7 310,9 541,1  

у тому числі Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

27,4 6,7 10,0 10,7  

 Кошти державного 

бюджету 

(державна 

субвенція для дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами) 

831,3  300,9 530,4 
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Дошкільна освіта (підпрограма 2) 
1. Забезпечення 

умов для 

повноцінного, 

своєчасного і 

різнобічного 

розвитку 

дитини 

1.1. Організація роботи на 

базі ДНЗ міста 

інклюзивних груп  

 2016-2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

дошкільні 

навчальні 

заклади  

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

 

 

32,9 - 15,9 17,0 Створення умов для здобуття 

високоякісної дошкільної 

освіти дітей-дошкільників з 

вадами розвитку 

1.2. Охоплення 

обдарованих дітей різними 

гуртками, студіями, 

секціями відповідно до 

напрямку     

В межах видатків 

галузі 
    Сприяння охопленню 

обдарованих дітей різними 

гуртками, студіями, секціями 

відповідно до напрямку  

1.3. Розвиток груп 

короткотривалого 

перебування «Разом з 

мамою», консультативних 

пунктів при ДНЗ та НВК  

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

 

10,7 2,0 4,2 4,5 Популяризація знань з 

родинної педагогіки, досвіду 

забезпечення взаємозв’язку 

між сім’єю та ДНЗ 

2. Охоплення 

дітей 

дошкільною 

освітою 

2.1.Оновлення 

інформаційного банку 

даних обліку дітей 

дошкільного віку в місті 

2016 2018 

роки  

 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

дошкільні 

навчальні 

заклади 

 

В межах видатків 

галузі 
    

Своєчасне прогнозування 

необхідної мережі ДНЗ 

2.2. Активізація 

роз’яснювальної роботи 

серед батьків дітей 5-ти 

років щодо значення 

дошкільної освіти у 

підготовці дітей до школи  

В межах видатків 

галузі 
    

Забезпечення надання 

якісної дошкільної освіти 

дітям старшого 

дошкільного віку 

2.3. Забезпечення 100% 

охоплення дітей 

п’ятирічок різними 

формами дошкільної 

освіти 

В межах видатків 

галузі 
    

2.4. Сприяння широкому 

висвітленню роботи по 

забезпеченню населення 

достатньою та якісною 

дошкільною освітою в засобах 

масової інформації, 

соціальних мережах, власних 

Інтернет-сайтах. 

В межах видатків 

галузі 
    

Підвищення ефективності 

роботи з батьками 

УСЬОГО Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

43,6 2,0 20,1 21,5  
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Здоров’я дитини (підпрограма 3) 
1. Соціальний 

захист 

учасників 

навчально-

виховного 

процесу 

1.1. Організація якісного 

харчування вихованців 

ДНЗ  

2016 - 

2018 роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

дошкільні 

навчальні 

заклади 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

38923,1 11780,1 11964,1 15178,9 Забезпечення 

виконання норм  дитячого 

харчування, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2005 № 1591 «Про 

затвердження норм 

харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах» 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

43557,9 14136,0 15606,0 13815,9 

 

 

1.2. Організація якісного 

харчування учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

дошкільних та шкільних 

підрозділів НВК 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

загальноосв

ітнінавчаль

ні заклади,  

спеціальна 

загальноосв

ітня школа 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

55796,8 18661,4 18313,2 18822,2 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

59460,2 20377,0 22496,2 16587,0 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заохочення до 

активної 

участі кожної 

дитини у 

творенні 

власного 

фізичного і 

духовного 

здоров’я  

2.1. Організація та 

проведення міських 

фізкультурно-

оздоровчих, спортивно-

масових та 

інформаційно-

просвітницьких заходів 

та змагань  

2016-2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

загальноосв

ітні 

навчальні 

заклади, 

спортивні 

школи 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

 

29,7 9,0 10,0 10,7 Виявлення кращих учнів 

міста для участі в обласних 

спортивних іграх 

школярів,нагородження 

закладів-переможців 

кубками та дипломами 

2.2. Організація 

системної роботи з 

формування здорового 

способу життя та 

виховання свідомого 

ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я 

оточуючих 

В межах видатків 

галузі 

    Проведення семінарів, 

«круглих столів» для 

педагогічних працівників 

міста 

2.3.Залучення школярів     Формування стійкої 
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 до занять у спортивних 

гуртках та секціях у 

ДЮСШ № 1, 2 

мотивації школярів до 

занять фізичною 

культурою та спортом 

 2.4. Проведення 

«майстер-класів» 

видатних міських, 

обласних та вітчизняних 

спортсменів і тренерів 

для навчання дітей 

основним елементам 

певних видів спорту  

    Мотивація учнів до 

свідомого заняття спортом 

та здорового способу 

життя 

УСЬОГО Кошти міського 

бюджету 

197767,7 64963,5 68389,5 64414,7  

у тому числі загальний фонд 94749,6 30450,5 30287,3 34011,8  

спеціальний фонд 103018,1 34513,0 38102,2 30402,9  

Виховання творчої та духовно багатої особистості (підпрограма 4) 
1. Виховання 

гармонійно 

розвиненої 

особистості  

1.1. Здійснення 

системних заходів, 

спрямованих на 

посилення національно-

патріотичного виховання 

дітей та молоді 

2016-2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

загальноосв

ітні 

навчальні 

заклади 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

6,3 2,0 2,1 2,2 Забезпечення роботи 

методичної ради з 

координації роботи 

шкільних музеїв, 

проведення міських 

конкурсів патріотичного 

спрямування 

1.2. Реалізація міського 

проекту «Мистецтво і 

діти» 

46,7 14,0 15,8 16,9 Проведення міських 

конкурсів художньо-

естетичного спрямування 

1.3. Здійснення 

системних заходів, 

направлених на 

посилення 

правоосвітньої та 

правовиховної 

діяльності 

6,5 2,0 2,2 2,3 Підвищення рівня правової 

освіти школярів шляхом 

проведення турнірів, 

конкурсів, дебатів, участі в 

роботі міського 

підліткового клубу 

УСЬОГО Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

59,5 18,0 20,1 21,4  

Робота з обдарованою учнівською молоддю (підпрограма 5) 
1. Забезпечення 

можливостей 

1.1. Проведення 

семінарів для заступників 

2016-2018 

роки 

Управління 

освіти і 

Кошти міського 

бюджету (загальний 
6,5 2,0 2,2 2,3 Удосконалення системи 

підготовки та 
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використання 

творчого 

потенціалу 

дітей, 

створення 

умов для 

розвитку і 

підтримки 

талантів  

директорів та практичних 

психологів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів з 

питань науково-

методичного 

забезпечення та 

психологічного 

супроводу обдарованої 

учнівської молоді 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

Інформацій

но-

методичний 

центр  

фонд) стимулювання педагогів до 

інноваційного пошуку в 

роботі з обдарованими 

дітьми 

1.2. Надання адресної 

підтримки обдарованій 

молоді шляхом 

призначення та виплати  

стипендій 

177,1 59,1 58,0 60,0 Фінансове заохочення  

обдарованих учнів 

1.3. Проведення свята 

«Творча обдарованість» 
68,2 14,0 38,4 15,8 Моральне стимулювання 

обдарованих учнів 

УСЬОГО Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

251,8 75,1 98,6 78,1  

Сучасні інформаційні технології (підпрограма 6) 
1. Підвищення 

якості освіти, 

форм і змісту 

навчального 

процесу на 

основі 

розвитку і 

використання 

сучасних 

інформацій-

них 

технологій  

1.1. Здійснення 

передплати на періодичні 

видання 

2016-2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

Інформацій

но-

методичний 

центр 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

68,7 20,2 30,5 18,0 Підвищення фахового 

рівня працівників 

управління освіти і науки 

Сумської міської ради, 

ІМЦ 

1.2. Забезпечення учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

підручниками за новими 

програмами 

 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

Кошти державного 

бюджету (кошти 

отримані з 

обласного бюджету, 

спеціальний фонд) 

744,4 344,4 400,0 0,0 Забезпечення учнів ЗНЗ 

підручниками за новими 

програмами 
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загальної 

середньої 

освіти 

 

Кошти державного 

бюджету (залишок 

коштів освітньої 

субвенції, 

спеціальний фонд) 

147,4  147,4 

 

 Забезпечення учнів ЗНЗ 

підручниками за новими 

програмами 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

2845,4 750,9 1013,3 1081,2 Забезпечення учнів ЗНЗ 

підручниками за новими 

програмами 

1.4 Забезпечення 

навчальних закладів 

навчальною, 

методичною, довідковою 

літературою  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

143,6 32,0 54,0 57,6 Поповнення бібліотечних 

фондів навчальною, 

методичною, довідковою 

літературою 

1.5 Оснащення сучасним 

обладнанням навчальних 

кабінетів хімії, біології, 

фізики, географії, 

математики, 

навчальними 

комп’ютерними 

комплексами з 

мультимедійними 

засобами навчання 

Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція отримана 

з обласного 

бюджету, 

спеціальний фонд) 

1808,0 850,0 958,0 0,0 Підвищення якості 

надання освітніх послуг з 

природничо-математичних 

дисциплін 

1.6 Забезпечення 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

фаховими періодичними 

виданнями 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

1060,8 296,0 370,0 394,8 Поповнення бібліотечних 

фондів фаховими 

періодичними виданнями 

Усього  6818,3 2293,5 2973,2 1551,6  

у тому числі Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

68,7 20,2 30,5 18,0  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

4049,8 1078,9 1437,3 1533,6  

Кошти державного 

бюджету (кошти 

отримані з 

обласного бюджету, 

744,4 344,4 400,0   
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спеціальний фонд) 

Кошти державного 

бюджету (залишок 

коштів освітньої 

субвенції, 

спеціальний фонд) 

147,4  147,4   

Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція отримана 

з обласного 

бюджету, 

спеціальний фонд) 

1808,0 850,0 958,0   

Заходи з позашкільної освіти (підпрограма 7) 
1. Створення 

умов для 

творчого, 

інтелектуаль-

ного, 

духовного та 

фізичного 

розвитку дітей 

та учнівської 

молоді у 

вільний від 

навчання час 

1.1. Проведення міських 

конкурсів для дітей та 

учнівської молоді за 

напрямами позашкільної 

освіти 

 

2016-2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

позашкільні 

навчальні 

заклади  

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

3,5 1,0 1,2 1,3 Творча самореалізація 

дітей в умовах 

позашкільної освіти, 

забезпечення високої 

результативності участі 

вихованців у міських 

конкурсах, змаганнях і 

фестивалях 

1.2. Проведення міських 

масових заходів для 

школярів 

3,3 1,0 1,1 1,2 Змістовне дозвілля дітей в 

позаурочний час 

1.3. Проведення 

конкурсів фахової 

майстерності для 

педагогічних 

працівників 

позашкільних 

навчальних закладів 

3,1 1,0 1,0 1,1 Популяризація кращого 

досвіду роботи 

педагогічних працівників 

позашкільних навчальних 

закладів 

Усього Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

9,9 3,0 3,3 3,6  

Професійне зростання педагогічних працівників (підпрограма 8) 
1. Формування 

особистості  

педагогічних 

працівників з 

конкурентно-

1.1. Проведення І етапу 

всеукраїнського конкурсу 

"Учитель року" 

2016-2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

71,3 25,8 25,0 20,5 Підвищення фахової 

майстерності учителів-

предметників 

1.2. Проведення 

конкурсів фахової 
45,5 14,3 15,1 16,1 Покращення матеріально-

технічної бази навчальних 
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спроможними 

здібностями, 

створення 

умов для 

стимулюванн

я їхньої праці  

майстерності для 

педагогічних працівників 

дошкільних, 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладів  

ради, 

Інформацій

но-

методичний 

центр 

кабінетів, відзначення 

творчо працюючих 

педагогів 

1.3. Стимулювання 

педагогічних працівників 

за підготовку переможців 

ІІІ і ІV етапів 

всеукраїнських 

учнівських олімпіад, 

переможців міського 

етапу конкурсу «Учитель 

року» 

2696,0 420,9 1338,5 936,6 Матеріальне заохочення 

педагогічних працівників, 

які  мають значні 

досягнення в підготовці 

учнів до олімпіад, 

конкурсів, творчо 

працюють, діляться 

досвідом педагогічної 

діяльності 

Усього Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

2812,8 461,0 1378,6 973,2  

Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів закладів освіти  (підпрограма 9) 
1. Підвищення 

рівня 

комфортних 

умов для дітей 

закладів 

дошкільної 

освіти 

 

1.1. Забезпечення 

належних умов для 

перебування  дітей   

2016-2018 

роки 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

дошкільні 

навчальні 

заклади 

Кошти обласного 

бюджету 

(виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд)  

382,4 95,4 120,0 167,0 Покращення умов 

перебування дітей та учнів 

у закладах освіти, 

дотримання вимог чинного 

законодавства щодо 

протипожежної безпеки  

Кошти обласного 

бюджету (кошти на 

соціально –

економічний 

розвиток регіонів 

Сумської області, 

загальний фонд) 

50,0   50,0 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

23664,6 6100,7 9572,8 7991,1 

1.2. Приведення системи 

пожежної сигналізації до 

вимог чинного 

законодавства 

1979,0  1979,0  
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2. Підвищення 

рівня 

комфортних 

умов для дітей 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

 

1.1. Забезпечення 

належних умов для 

перебування  учнів  

2016-2018 

роки 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

загальноосв

ітнінавчаль

ні заклади 

Кошти обласного 

бюджету 

(виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

303,5 46,5 90,0 167,0 Покращення умов 

перебування дітей та учнів 

у закладах освіти, 

дотримання вимог чинного 

законодавства щодо 

протипожежної безпеки 

Кошти обласного 

бюджету (кошти на 

соціально –

економічний 

розвиток регіонів 

Сумської області, 

загальний фонд) 

65,0   65,0 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти 

"Нова українська 

школа", загальний 

фонд) 

5478,7   5478,70 

Кошти державного 

бюджету (залишок 

коштів освітньої 

субвенції, загальний 

фонд) 

1802,2  158,0 1644,20 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

загальний фонд) 

38,8   38,8 

Кошти державного 

бюджету (державна 

субвенція для дітей 

з особливими 

693,1  386,6 306,5 
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освітніми 

потребами, 

загальний фонд) 

Кошти державного 

бюджету (дотація з 

обласного бюджету 

за рахунок 

відповідної дотації з 

державного 

бюджету на 

здійснення 

переданих з 

державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров`я, загальний 

фонд)  

2252,0   2252,0 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

48216,9 14600,0 16454,2 17162,7 

1.2. Приведення системи 

пожежної сигналізації до 

вимог чинного 

законодавства 

1749,2 0 1749,2 0,0 

3. Підвищення 

рівня 

комфортних 

умов для  

спеціальної 

загальноосвітн

ьої школи 

1.1. Забезпечення 

належних умов для 

перебування  учнів  

2016-2018 

роки 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

спеціальна 

загальноосв

ітня школа 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

972,1 306,6 506,7 158,8 Покращення умов 

перебування дітей та учнів 

у закладах освіти, 

дотримання вимог чинного 

законодавства щодо 

протипожежної безпеки 

Кошти державного 

бюджету (залишок 

освітньої субвенції, 

загальний фонд) 

8,4  1,0 7,4 

1.2. Приведення системи 

пожежної сигналізації до 

вимог чинного 

законодавства 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

 

102,2  102,2 0,0 

4 Підвищення 

рівня 

комфортних 

умов для  

1.1. Забезпечення 

належних умов для 

перебування  дітей   

2016-2018 

роки 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

1705,8 447,4 664,8 593,6 Покращення умов 

перебування дітей та учнів 

у закладах освіти, 

дотримання вимог чинного 



 Продовження додатка 1 

 

закладів 

позашкільної 

освіти 

 

міської 

ради,  

заклади 

позашкільн

ої освіти 

 

Кошти обласного 

бюджету 

(виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

50,0  50,0 0,0 законодавства щодо 

протипожежної безпеки 

1.2. Приведення системи 

пожежної сигналізації до 

вимог чинного 

законодавства 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

    

5 Підвищення 

рівня 

комфортних 

умов для 

міського 

міжшкільного 

навчально - 

виробничого 

комбінату 

 

1.1. Забезпечення 

належних умов для 

перебування  дітей   

2016-2018 

роки 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

міський 

міжшкільни

й 

навчально-

виробничий 

комбінат 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

810,8 215,3 309,8 285,7 Покращення умов 

перебування дітей та учнів 

у закладах освіти, 

дотримання вимог чинного 

законодавства щодо 

протипожежної безпеки 

Кошти обласного 

бюджету 

(виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

20,0  20,0 0,0 

1.2. Приведення системи 

пожежної сигналізації до 

вимог чинного 

законодавства 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

116,0  116,0 0,0 

6. Підвищення 

рівня 

комфортних 

умов для 

інклюзивно – 

ресурсного 

центру 

1.1. Забезпечення 

належних умов для 

перебування  дітей  

2016-2018 

роки 

 

Управління 

освіти  і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

інклюзивно 

– ресурсний 

центр 

Кошти обласного 

бюджету (кошти на 

соціально –

економічний 

розвиток регіонів 

Сумської області, 

загальний фонд) 

450,0   450,0 Покращення умов 

перебування дітей 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

15,5   15,5 

Усього   90926,2 21811,9 32280,3 36834,0  

у тому числі Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

79332,1 21670,0 31454,7 26207,4  

Кошти державного 

бюджету (залишок 

коштів освітньої 

1810,6  159,0 1651,6  
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субвенції, загальний 

фонд) 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти 

"Нова українська 

школа", загальний 

фонд) 

5478,7   5478,70  

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

загальний фонд) 

38,8   38,8  

Кошти державного 

бюджету (дотація з 

обласного бюджету 

за рахунок 

відповідної дотації з 

державного 

бюджету на 

здійснення 

переданих з 

державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров`я, загальний 

фонд) 

2252,0   2252,0  

Кошти державного 

бюджету (державна 

субвенція для дітей 

з особливими 

освітніми 

693,1  386,6 306,5  
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потребами, 

загальний фонд) 

Кошти обласного 

бюджету (кошти на 

соціально –

економічний 

розвиток регіонів 

Сумської області, 

загальний фонд) 

565,0   565,0  

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

755,9 141,9 280,0 334,0  

 Матеріально-технічне забезпечення закладів (підпрограма 10) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток та 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

дошкільної 

освіти 

1.1. Придбання 

обладнання для 

харчоблоків, пралень  

2016-

2018 

роки 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

8,8 8,8 0,0 0,0 Покращення матеріально-

технічної бази закладів, 

умов перебування дітей у 

закладах освіти, уникнення 

пошкоджень будівель та  

аварійних ситуацій, 

створення умов, які 

відповідають вимогам 

санітарно-технічних норм, 

збереження енергоресурсів 

 

 

 

 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

2231,8 760,5 857,0 614,3 

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

290,0 - 290,0  

1.2. Забезпечення 

комп’ютерною технікою 

та мультимедійним 

обладнанням 

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

8,3 8,3 0,0 0,0 

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

1203,8 570,0 633,8 0,0 
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культурного розвитку 

регіонів,спеціальний 

фонд) 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

904,7 192,8 214,4 497,5 

1.3. Інше обладнання 582,1 183,0 206,2 192,9 

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

121,5  46,5 75,0 

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

485,0  485,0 0,0 

1.4. Капітальний ремонт 

будівель  

Кошти міського 

бюджету, 

(спеціальний фонд) 

9827,4 3318,3 

 

3739,7 2769,4 

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

4840,8 1347,3 3493,5 

 

0,0 

1.5. Капітальний ремонт 

інженерних мереж 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

1806,3 603,9 998,0 204,4 

1.6. Капітальний ремонт 

території закладів 
1235,1 197,8 269,7 767,6 

  Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

1070,0 520,0 550,0 0,0 
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1.7. Добудова другого 

блоку ДНЗ № 38 

«Яблунька» за адресою: 

вул. Серпнева, 1 

2016 рік  Управління 

капітального 

будівництва 

та 

дорожнього 

господарства 

Сумської 

міської ради 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

11000,0 11000,0 - 0,0 

1.8. Добудова блоку та 

ігрових майданчиків ДНЗ 

№ 8 «Космічний» за 

адресою: проспект  

 М. Лушпи, 34 

2017 рік  10000,0 - 10000,0 0,0 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток та 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

загальної 

середньої 

освіти 

2.1. Придбання 

обладнання для 

харчоблоків  

2016-

2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

2585,0 1054,1 1003,0 527,9 Покращення матеріально-

технічної бази закладів, 

умов перебування дітей у 

закладах освіти, уникнення 

пошкоджень будівель та  

аварійних ситуацій, 

створення умов, які 

відповідають вимогам 

санітарно-технічних норм, 

збереження енергоресурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

10,0   10,0 

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

185,0  185,0 0,0 

2.2. Забезпечення 

комп’ютерною технікою 

та мультимедійним 

обладнанням 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

11821,0 1745,2 1735,7 8340,1 

Кошти державного 

бюджету (залишок 

коштів освітньої 

субвенції, спеціальний 

фонд) 

625,7   625,7 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 

утворилась на початок 

бюджетного року, 

спеціальний фонд) 

416,9   416,9 
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Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

65,4  45,4 20,0 

Кошти обласного 

бюджету (кошти на 

соціально –

економічний 

розвиток регіонів 

Сумської області, 

загальний фонд) 

35,0   35,0 

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

3105,0 1210,0 1895,0  

Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція отримана з 

обласного бюджету, 

спеціальний фонд) 

5743,0 2700,0 3043,0  

2.3. Інше обладнання Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

3560,2 1318,8 1486,3 755,1 

Кошти державного 

бюджету (залишок 

коштів освітньої 

субвенції, спеціальний 

фонд) 

140,8   140,8 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 

утворилась на початок 

бюджетного року, 

спеціальний фонд) 

233,1   233,1 
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Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

102,2  102,2  

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

137,0  137,0  

2.3. Капітальний ремонт 

будівель  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

27876,2 9947,1 11061,2 6867,9 

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

18526,7 5152,3 13374,4 0,0 

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

40,0 40,0 0,0 0,0 

2.4. Капітальний ремонт 

інженерних мереж  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

1228,2 436,4 491,8 300,0 

2.5. Капітальний ремонт 

території закладів 
3306,6 1554,6 1752,0 0,0 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

1063,0 280,0 783,0 0,0 

3. Розвиток та 3.1. Придбання 2016- Управління Кошти міського 176,6 150,0 20,0 6,6 Покращення матеріально-
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модернізація 

матеріально-

технічної бази 

спеціальної 

загальноосвіт

ньої школи 

обладнання для 

харчоблоку 

2018 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

спеціальна 

загальноосв

ітня школа  

бюджету 

(спеціальний фонд) 

технічної бази закладів, 

умов перебування дітей у 

закладах освіти, уникнення 

пошкоджень будівель та  

аварійних ситуацій, 

створення умов, які 

відповідають вимогам 

санітарно-технічних норм, 

збереження енергоресурсів 

3.2. Забезпечення 

комп’ютерною технікою 

та мультимедійним 

обладнанням 

37,6 9,0 10,0 18,6 

Кошти державного 

бюджету (залишок 

освітньої субвенції, 

спеціальний фонд) 

76,7  76,7 

 

 

3.3. Капітальний ремонт 

будівлі 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

 

228,4 - 150,0 78,4 

3.4. Капітальний ремонт 

інженерних мереж  
5,0 - 5,0 0,0 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток та 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

позашкільної 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Забезпечення 

комп’ютерною технікою 

та мультимедійним 

обладнанням 

2016-

2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

позашкільні 

навчальні 

заклади  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд 

106,7 0,0 30,0 76,7 Покращення матеріально-

технічної бази закладів, 

умов перебування дітей у 

закладах освіти, уникнення 

пошкоджень будівель та  

аварійних ситуацій, 

створення умов, які 

відповідають вимогам 

санітарно-технічних норм, 

збереження енергоресурсів 

4.2 Інше обладнання 73,4 11,1 12,3 50,0 

Кошти державного 

бюджету (субвенція 

на виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

401,2 190,0 211,2  

4.3. Капітальний ремонт 

будівель 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

1150,0 450,0 600,0 100,0 

4.4. Капітальний ремонт 

інженерних мереж  
185,0 0,0 30,0 155,0 

4.5. Капітальний ремонт 

території закладів 
50,0 0,0 50,0  

5. 

 

Розвиток та 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

міського 

міжшкільного 

навчально-

виробничого 

5.1. Придбання 

обладнання для котельні  

2016-

2018 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

міжшкільни

й 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

17,5 0,0 17,5  Покращення матеріально-

технічної бази закладів, 

умов перебування дітей у 

закладах освіти, уникнення 

пошкоджень будівель та 

аварійних ситуацій, 

створення умов, які 

відповідають вимогам 

5.2. Забезпечення 

комп’ютерною технікою 

та мультимедійним 

обладнанням 

159,7 0,0 0,0 159,7 

5.3. Капітальний ремонт 

будівель  
230,0 80,0 

 

150,0 0,0 
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комбінату  5.4. Капітальний ремонт 

системи опалення  

навчально-

виробничий 

комбінат 

70,0 70,0 0,0 0,0 санітарно-технічних норм, 

збереження енергоресурсів 

5.5. Капітальний ремонт 

території закладу 
60,0 0,0 60,0 0,0 

6.  Розвиток та 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

інклюзивно - 

ресурсного 

центру 

6.1. Забезпечення 

комп’ютерною технікою 

та мультимедійним 

обладнанням 

2018 рік Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

інклюзивно 

– ресурсний 

центр 

Кошти державного 

бюджету (державна 

субвенція для дітей з 

особливими освітніми 

потребами, спеціальний 

фонд) 

94,0 0,0 0,0 94,0 Створення належних умов 

для працівників та 

відвідувачів інклюзивно – 

ресурсного центру 

Кошти обласного 

бюджету (кошти на 

соціально економічний 

розвиток регіонів 

Сумської області, 

спеціальний фонд) 

22,5 0,0 0,0 22,5 

6.2 Інше обладнання Кошти державного 

бюджету (державна 

субвенція для дітей з 

особливими освітніми 

потребами, спеціальний 

фонд) 

14,0   14,0 

Кошти обласного 

бюджету (кошти на 

соціально економічний 

розвиток регіонів 

Сумської області, 

спеціальний фонд) 

27,5   27,5  

Усього   129607,4 45109,3 60301,5 24196,6  

у тому числі Кошти міського 

бюджету (спеціальний 

фонд) 

90514,5 33082,6 34949,8 22482,1  

Кошти державного 

бюджету (субвенція на 

виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

регіонів, спеціальний 

фонд) 

31307,5 9269,6 22037,9 0,0  
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Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція отримана з 

обласного бюджету, 

спеціальний фонд) 

5743,0 2700,0 3043,0 0,0  

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 

утворилась на початок 

бюджетного року, 

спеціальний фонд) 

650,0   650,0  

Кошти державного 

бюджету (державна 

субвенція для дітей з 

особливими освітніми 

потребами, спеціальний 

фонд) 

108,0   108,0  

Кошти державного 

бюджету (залишок 

освітньої субвенції, 

спеціальний фонд) 

843,2  76,7 766,5  

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

356,2 57,1 194,1 105,0  

 Кошти обласного 

бюджету (кошти на 

соціально економічний 

розвиток регіонів 

Сумської області, 

спеціальний фонд) 

85,0   85,0  

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (підпрограма 11) 

1 Проведення 

розрахунків за 

пільговий 

проїзд у 

міському 

електротранспо

рті та на 

1.1. Виплата компенсацій 

за пільговий проїзд у 

міському 

електротранспорті 

дітей 1-11 класів 

(50%) 

 

2017-2018 

роки 

Виконавчий 

комітет 

Сумської 

міської 

ради, 

управління 

освіти і 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

149,6  26,3 

 

123,3 Забезпечення пільговим 

проїздом у міському 

електротранспорті та на 

автобусних маршрутах 

загального користування 

учнів 1-11 класів, які 

навчаються в закладах 
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автобусних 

маршрутах 

загального 

користування 

дітей 1-11 

класів, які 

навчаються в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

м. Суми 

1.2. Виплата компенсацій 

за пільговий проїзд 

на автобусних 

маршрутах 

загального 

користування дітей 

1-11 класів (50%) 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

загальноосв

ітні 

навчальні 

заклади, 

Комунальне 

підприємст

во Сумської 

міської 

ради 

«Електроав

тотранс» 

61,6  9,9 51,7 загальної середньої освіти 

м. Суми 

Усього Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

211,2  36,2 175,0  

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій (підпрограма 12) 
1.  Розвиток та 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

освіти  

1.1. Забезпечення 

комп’ютерною технікою 

та мультимедійним 

обладнанням 

2018 рік  Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

освіти 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, за рахунок 

залишку на 

01.01.2018 

спеціальний фонд) 

180,0   180,0 Покращення матеріально-

технічної бази закладів, 

умов перебування дітей у 

закладах освіти, уникнення 

пошкоджень будівель та  

аварійних ситуацій, 

створення умов, які 

відповідають вимогам 

санітарно-технічних норм, 

збереження енергоресурсів 

 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, 

спеціальний фонд) 

604,0   604,0 

Кошти міського 23,5   23,5 
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бюджету 

(спеціальний фонд) 

1.2. Капітальний ремонт 

будівель 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, за рахунок 

залишку на 

01.01.2018 

спеціальний фонд) 

4075,3   4075,3 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій 

за рахунок залишку 

коштів відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворилась на кінець 

2017 року, 

спеціальний фонд) 

211,7   211,7 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, 

спеціальний фонд) 

7497,8   7497,8 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

363,5   363,5 
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  1.3. Інше обладнання   Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, 

спеціальний фонд) 

38,8   38,8  

Усього 12994,6   12994,6  

у тому числі Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, за рахунок 

залишку на 

01.01.2018 

спеціальний фонд) 

4255,3   4255,3  

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій 

за рахунок залишку 

коштів відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворилась на кінець 

2017 року, 

спеціальний фонд) 

211,7   211,7  
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Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, 

спеціальний фонд) 

8140,6   8140,6  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

387,0   387,0  

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ  442361,7 134744,0 165812,3 141805,4  

У тому числі: кошти міського бюджету загальний фонд 177566,6 52706,5 63339,4 61520,7  

 спеціальний фонд 197969,4 68674,5 74489,3 54805,6  

кошти державного бюджету кошти отримані з 

обласного бюджету, 

спеціальний фонд 

744,4 344,4 400,0 0,0  

 освітня субвенція 

отримана з обласного 

бюджету, 

спеціальний фонд 

7551,0 3550,0 4001,0 0,0  

 залишок освітньої 

субвенції, 

спеціальний фонд 

990,6  224,1 766,5  

 залишок освітньої 

субвенції, загальний 

фонд 

1810,6  159,0 1651,6  

 державна субвенція 

для дітей з 

особливими 

освітніми потребами, 

загальний фонд 

1524,4  687,5 836,9  

 Кошти державного 

бюджету (державна 

субвенція для дітей з 

особливими освітніми 

потребами, 

спеціальний фонд) 

108,0   108,0  

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету за 

650,0   650,0  
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рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції, що 

утворилась на 

початок бюджетного 

року, спеціальний 

фонд) 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти 

"Нова українська 

школа", загальний 

фонд) 

5478,7   5478,70  

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

загальний фонд) 

38,8   38,8  

 дотація з обласного 

бюджету за рахунок 

відповідної дотації з 

державного 

бюджету на 

здійснення 

переданих з 

державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров`я, загальний 

фонд 

2252,0   2252,0  
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 субвенція на 

виконання програм 

соціально-

економічного та 

культурного 

розвитку регіонів, 

спеціальний фонд 

39448,1 9269,6 22037,9 8140,6  

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, за рахунок 

залишку на 

01.01.2018 

спеціальний фонд) 

4255,3   4255,3  

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

міського бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій 

за рахунок залишку 

коштів відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, що 

утворилась на кінець 

2017 року, 

спеціальний фонд) 

211,7   211,7  

Кошти обласного бюджету виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд 

356,2 57,1 194,1 105,0  

 виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд  

755,9 141,9 280,0 334,0  
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 кошти на соціально 

економічний розвиток 

регіонів Сумської 

області, спеціальний 

фонд 

85,0   85,0  

 кошти на соціально 

економічний розвиток 

регіонів Сумської 

області, загальний 

фонд  

565,0   565,0  

 

Сумський міський голова     О. М. Лисенко 
 

Виконавець: Данильченко А. М. 

_________________                     р.   



тис. грн

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всього на виконання програми, тис.грн 442 361,7 134 744,0 52 848,4 81 895,6 165 812,3 64 465,9 101 346,4 141 805,4 72 677,7 69 127,7

КТКВК 070201,070202,070304 1011020, 

1011030,  

1011070/ 

0611020, 

0611030, 

0611070

Всього на виконання підпрограми, тис.грн 6,7 6,7 310,9 310,9 541,1 541,1

Обов’язкове здобуття громадянами повної загальної середньої 

освіти, урізноманітнення моделей організації освіти 

6,7 6,7 310,9 310,9 541,1 541,1

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од. 39 39 39

кількість учнів у  закладах загальної середньої освіти, осіб 25 493 26 450 27 305

кількість класів, од. 933 956 974

Показник продукту:

кількість учнів 11 класів, осіб 1315 1372 1369

кількість класів з поглибленим вивчення предметів, од. 244 244 244

кількість дітей від 6 до 18 років, осіб 25 180 25 282 25 459

кількість громадян, які отримують освіту екстерном 22 30 30

кількість учнів, які мають високий та достатній рівень знань, осіб
10 387 10 498 10 783

Показник ефективності:

середня витрата на 1 громадянина, який отримує освіту 

екстерном, тис.грн

0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40

Показник якості: 

Разом

2016 рік (план)

Разом Разом

в тому числі

Мета програми:надання населенню сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям; створення оптимальних 

умов для навчання і виховання у закладах освіти громадянина у дусі патріотизму та демократичних цінностей, а також умов для системної підтримки обдарованої молоді, її творчого, інтелектуального, духовного 

та фізичного розвитку  

в тому числі

Мета, КТКВК, завдання та результативні показники 

Програми

Підпрограма 1. Якість освіти

2017 рік (план)

Мета: створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти, покращення рівня її ефективності 

Додаток 2

Результативні показники виконання завдань комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» 

в тому числі

2018 рік (план)
Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КПКВК)

від _______________ року № _______-МР

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін 

до рішення Сумської місьої ради від 24 грудня 2015 

року №168-МР "Про комплексну міську програму 

"Освіта м. Суми на 2016-2018 роки"                                                                                  



відсоток учнів, які навчаються на достатньому та високому рівні, 

% 51 51 51

 відсоток учнів, які охоплені навчанням,% 98,2 98,4 98,5

відсоток охоплення громадян екстерном,% 100 100 100

КТКВК 070101 1011010 / 

0611010

Всього на виконання підпрограми, тис.грн 2,0 2,0 20,1 20,1 21,5 21,5

Забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і 

різнобічного розвитку дитини
2,0 2,0 20,1 20,1 21,5 21,5

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість вихованців у дошкільних навчальних закладах, осіб 11 347 11 347 11 347

кількість дітей від 0 до 6 років, всього, осіб 18 805 18 805 18 805

кількість дітей від 0 до 6 років, які мають вади у розвитку, осіб 2 566 2 566 2 566

кількість дітей п'ятирічного віку, осіб 3 008 3 008 3 008

Показник продукту:

кількість дітей з вадами у розвитку, що відвідують ДНЗ 

загального розвитку, од.

2 339 2 339 2 339

кількість  короткотривалих груп  7 7 7

кількість дітей в  короткотривалих групах " 195 195 195

кількість консультативних пунктів при ДНЗ та НВК 12 12 12

Показник ефективності:

витрати на перебування 1 дитини в інклюзивній групі ДНЗ, тис. 

грн

5,3 5,6

вартість утримання 1 групи з короткотривалим перебуванням, 

тис. грн 

0,3 0,3 2,9 2,9 3,1 3,1

кількість дітей п'ятирічного віку, які охоплені різними формами 

дошкільної освіти, осіб

3 008 3 008 3 008

Показник якості: 

кількість інклюзивних груп в ДНЗ, які планується відкрити, од. 3 5

кількість  короткотривалих груп , які планується відкрити 1 2 2

кількість консультативних пунктів при ДНЗ та НВК, од. 1 1 1

відсоток охоплення дітей групами з різним режимом 

перебування,%

2,3 2,4 2,5

відсоток дітей п'ятирічного віку, охоплених різними формами 

дошкільної освіти, %

100 100 100

Підпрограма 2. Дошкільна освіта

Мета: зміцнення здоров'я школярів, популяризація фізичної культури та спорту серед молоді, виявлення кращих шкільних команд, формування спортивного резерву

Мета: надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

Підпрограма 3. Здоров'я дитини



Всього на виконання підпрограми 64 963,5 30 450,5 34 513,0 68 389,5 30 287,3 38 102,2 64 414,7 34 011,8 30 402,9

КТКВК 070101,070201,070304 1011010,   

1011020, 

1011070 / 

0611010, 

0611020, 

0611070

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

64 954,5 30 441,5 34 513,00 68 379,5 30 277,3 38 102,20 64 404,0 34 001,10 30 402,90

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість дітей у дошкільних закладах, осіб 11 347 11 347 11 347

кількість дітей у загальноосвітніх школах, осіб 25 493 26 450 26 500

Показник продукту : 

кількість вихованців у дошкільних закладах, які забезпечуються 

харчуванням, осіб 11347 11347 11347

кількість учнів у загальноосвітніх школах, які забезпечуються 

харчуванням, осіб 21287 22328 22636

Показник ефективності:

 витрати на харчування вихованців в ДНЗ в рік, тис.грн 25916,1 11780,1 14136,0 28708,7 11964,1 15606,0 28994,8 15178,90 13815,90

 витрати на харчування учнів в школах в рік, тис.грн 39038,4 18661,4 20377,0 41994,4 18313,2 22496,2 35409,2 18822,20 16587,00

витрати харчування на одного вихованця ДНЗ в рік, тис. грн 2,2 1,0 1,2 2,6 1,2 1,4 2,93 1,43 1,50

витрати харчування на одного учня в школах в рік, тис. грн 2,0 0,9 1,1 1,9 0,9 1,0 1,73 1,0 0,73

Показник якості:

відсоток забезпечення харчуванням вихованців у ДНЗ, % 100 100 100

відсоток забезпечення харчуванням учнів у школах, % 83 84 85

Заохочення до активної участі кожної дитини у творенні 

власного фізичного і духовного здоров’я 
9,0 9,0 10,0 10,0 10,7 10,7

Показники виконання:

Показник витрат: 

видатки на проведення міських фізкультурно-оздоровчих, 

спортивно-масових та інформаційно-просвітницьких заходів та 

змагань, тис.грн 
9,0 9,0 10,0 10,0 10,7 10,7

Показник продукту : 

кількість міських фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових 

та інформаційно-просвітницьких заходів та змагань, од.
12 12 12

кількість учнів, залучених до участі у міських фізкультурно-

оздоровчих, спортивно-масових та інформаційно-просвітницьких 

заходах та змаганнях, осіб
9860 9970 10040

кількість школярів, залучених до занять у спортивних гуртках та 

секціях у ДЮСШ №1,2, осіб
791 800 850



кількість переможців міських фізкультурно-оздоровчих, 

спортивно-масових та інформаційно-просвітницьких заходів та 

змагань, осіб
1294 1294 1306

Показник ефективності:

середня вартість нагородження одного переможця, грн 7,0 7,0 7,7 7,7 8,2 8,2

КТКВК 070201 1011020 / 

0611020

Всього на виконання підпрограми 18,0 18,0 20,1 20,1 21,4 21,4
Виховання гармонійно розвиненої особистості 18,0 18,0 20,1 20,1 21,4 21,4

Показники виконання:

Показник витрат:

видатки на проведення конкурсів та заходів, тис.грн 18,0 20,1 21,4

Показник продукту:

кількість навчальних закладів учасників конкурсу, од. 35 25 30

кількість конкурсів патріотичного спрямування, од. 1 1 1

кількість  конкурсів художньо-естетичного спрямування,од. 7 7 7

кількість  конкурсів правоосвітнього спрямування, од. 2 4 4

кількість переможців, осіб 180 188 190

кількість колективів-переможців, од. 126 128 130

Показник ефективності:

середні витрати на проведення заходів та конкурсів , тис. грн 1,8 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8

КТКВК 070807 

1011220 / 

0611160

Всього на виконання підпрограми, тис.грн 75,1 75,1 98,6 98,6 78,1 78,1

Забезпечення можливостей використання творчого 

потенціалу дітей, створення умов для розвитку і підтримки 

талантів 

Показники виконання:

Показник витрат: 

кількість  семінарів, од. 2 2 2

кількість учнів, яким призначено  стипендію міського голови, осіб
12 20 20

кількість учнів, яким призначено  стипендію Президента України 

переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, осіб

1

кількість учнів, яким призначено стипендію імені Тараса 

Шевченка, осіб
1

кількість учнів, яким призначено стипендію Президента України 

переможцям Міжнародної учнівської олімпіади з географії
1

Показник продукту: 

кількість виплат стипендій міського голови протягом року, од.

10 10 10

Мета: створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості, підтримка і стимулювання розвитку обдарованої учнівської молоді

Підпрограма 4. Виховання творчої та духовно багатої особистості

Мета: виховання гармонійної особистості з високим почуттям патріотизму, удосконалення системи правової освіти, сприяння формування поваги до права, чинного законодавства України, виховання нетерпимості до 

насильства, правопорушень та злочинів

Підпрограма 5. Робота з обдарованою учнівською молоддю



кількість виплат стипендій Президента України переможцям 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

протягом року, од. 8

кількість виплат стипендій імені Тараса Шевченка протягом року, 

од. 8

кількість виплат стипендій Президента України учасникам та 

призерам міжнародної учнівської олімпіади з географії, од. 8

кількість призерів, які нагороджуються під час проведення свята, 

чол.
125 130 140

кількість переможців олімпіад, турнірів, конкурсів міського, 

обласного та  всеукраїнського рівнів, осіб 
210 220 240

Показник ефективності:

середня вартість проведення одного заходу, тис. грн 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2

розмір стипендії міського голови на одного учня, тис. грн 0,3 0,3 0,3 0,3 0,30 0,30

розмір стипендії  Президента України переможцям Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика на одного учня, 

тис. грн
0,6 0,6

розмір стипендії  імені Тараса Шевченка на одного учня, тис. грн
1,3 1,3

розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародної 

учнівської олімпіади з географії, тис. грн 
1,3 1,3

середня вартість  подарунка, тис. грн 0,1 0,1 0,12 0,12 0,13 0,13

кількість залучених  працівників, які   займаються   питаннями  

науково-методичного забезпечення та психологічного супроводу 

обдарованої учнівської молоді, у порівнянні з попереднім роком, 

осіб

45 50 55

Показник якості:

динаміка обсягу витрат на надання додаткових соціальних 

гарантій у порівнянні з попереднім роком, % 107,0 155,6 114,3

КТКВК  070201

1011020 / 

0611020

Всього на виконання підпрограми 2293,5 20,2 2273,3 2973,2 30,5 2942,7 1551,6 18,0 1533,6

Підвищення якості освіти, форм і змісту навчального процесу 

на основі розвитку і використання сучасних інформаційних 

технологій 

2293,5 20,2 2273,3 2973,2 30,5 2942,7 1551,6 18,0 1533,6

Показники виконання:

Показник витрат:

видатки на забезпечення сучасними інформаційними 

технологіями, тис.грн 

2293,5 20,2 2273,3 2973,2 30,5 2942,7 1551,6 18,0 1533,6

Показник продукту: 

кількість  примірників періодичних видань, од. 528 528 528

кількість підручників,од. 43157 43160 43160

кількість  примірників літератури, од. 400 600 800

кількість кабінетів хімії, фізики, математики, географії, біології, 

які потребують оснащення, од.
8 8 8

Мета: підвищення фахового рівня працівників управління освіти і науки Сумської міської ради, Інформаційно-методичного центру, навчальних закладів 

Підпрограма 6. Сучасні інформаційні технології



кількість екземплярів періодичних видань, які планується 

придбати, од.
710 710 750

Показник ефективності:

середня вартість одного періодичного видання, тис. грн 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06

середня вартість одного підручника, тис. грн 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03

середня вартість одного примірника літератури, тис. грн 0,08 0,08 0,09 0,09 0,07 0,07

витрати на 1 кабінет, тис. грн 106,2 106,2 119,7 119,7 127,8 127,8

витрата на 1 фахове періодичне видання, тис. грн 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Показник якості:

обсяг витрат на періодичну пресу, % 100 100 100

забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів, % 
100 100 100

витрати на поповнення бібліотечних фондів у порівнянні з 

попереднім роком, % 
5 10 15

відсоток забезпеченості закладів кабінетами хімії, фізики, 

математики, гографії, біології,%
10 14 20

відсоток забезпеченості закладів фаховими періодичними 

виданнями, %
98 98 98

КТКВК 070401

1011090 / 

0611090

Всього на виконання програми 3,0 3,0 3,3 3,3 3,60 3,60

Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та 

фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від 

навчання час

3,0 3,0 3,3 3,3 3,60 3,60

Показники виконання: 

Показник витрат:

видатки на проведення конкурсів та нагородження переможців, 

тис.грн 
3,0 3,0 3,3 3,3 3,60 3,60

Показник продукту: 

кількість міських конкурсів для дітей та учнівської молоді за 

напрямами позашкільної освіти, од.
5 6 7

кількість масових заходів для школярів, од. 1 1 1

кількість конкурсів фахової майстерності, од. 1 1 1

Показник ефективності:

середня вартість одного подарунка для переможця міського 

конкурсу, тис. грн
0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,22

кількість нагороджених учасників, осіб 0 6 7

витрати на проведення заходу, тис.грн 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2

кількість школярів, які беруть участь у міських масових 

захадах,осіб
500 550 600

середня вартість одного подарунка для переможця конкурсу 

фахової майстерності, тис. грн
0,5 0,5 0,52 0,52 0,54 0,54

кількість нагороджених учасників, осіб 0 2 2 2 2

Мета:підвищення професійної майстерності педагогічних працівників

Підпрограма 7. Заходи з позашкільної освіти

Мета: забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

Підпрограма 8. Професійне зростання педагогічних працівників



КТКВК 070201 1011020 / 

0611020

Всього на виконання підпрограми 461,0 461,0 1378,6 1378,6 973,2 973,2

Формування особистості педагогічних працівників з 

конкурентноспроможними здібностями, створення умов для 

стимулювання їхньої праці 

461,0 461,0 1378,6 1378,6 973,2 973,2

Показники виконання: 

Показник витрат:

видатки загального фонду,  тис.грн 461,0 461,0 1378,6 1378,6 973,2 973,2

Показник продукту:

кількість учасників конкурсу, осіб 19 16 18
кількість конкурсів в рік, од. 3 2 2
кількість учасників заходів, осіб 91 23 23
кількість заходів в рік, од. 25 20 20

Показник ефективності:

вартість проведення нагородження переможців конкурсу, тис. грн
25,8 25,8 25,0 25,0 26,7 26,7

вартість проведення заходів, тис. грн 14,3 14,3 15,1 15,1 16,1 16,1

середня вартість надбавки до посадового окладу на рік на 1 особу, 

тис. грн
4,4 4,4 13,3 13,3 13,6 13,6

Показник якості:

кількість переможців, осіб 4 5 5

кількість лауреатів,осіб 8 4 5

кількість нагороджених, % 72 80 90

кількість працівників, які   отримують надбавку до посадового 

окладу,осіб
96 100 105

КТКВК 070101,070201,070304,070401,070806

1011010, 

1011020, 

1011070, 

1011090, 

1011210 / 

0611010, 

0611020, 

0611070, 

0611090, 

0611160

Всього на виконання підпрограми 21 811,9 21 811,9 32 280,3 32 280,3 36 834,0 36 834,0

Підвищення рівня комфортних умов для дітей та учнів 

навчальних закладів
21 811,9 21 811,9 32 280,3 32 280,3 36 834,0 36 834,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість навчальних закладів, од. 78 78 78

кошти, необхідні для утримання закладів, тис.грн 21 811,9 21 811,9 28 333,9 28 333,9 36 834,0 36 834,0

Підпрограма 9. Забезпечення безпечних і комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів

Мета: покращення умов перебування дітей та учнів у навчальних закладах



кошти, необхідні для приведення системи пожежної сигналізації 

до вимог чинного законодавства, тис.грн 3 946,40 3 946,40 0,00

Показник продукту:

кошти, які передбачені на утримання закладів, тис.грн 21 811,9 21 811,9 28 333,9 28 333,9 36 834,0 36 834,0

кількість закладів, у яких планується приведення системи 

пожежної сигналізації до вимог чинного законодавства, од. 
20

Показник ефективності:

середні витрати на утримання одного закладу, тис. грн
279,6 279,6 354,1 354,1 377,8 377,8

середні витрати для одного закладу, необхідні для приведення 

системи пожежної сигналізації до вимог чинного законодавства, 

тис.грн
197,3 197,3 200,5 200,5

Показник якості: 

відсоток забезпечення коштами на утримання, % 37 37 37

відсоток закладів, у яких планується приведення системи 

пожежної сигналізації до вимог чинного законодавства до 

кількості закладів, які цього потребують, %
48

Всього на виконання підпрограми 45 109,3 45 109,3 60 301,5 60 301,5 24 196,6 24 196,6

Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази  закладів 

дошкільної освіти
18 710,7 18 710,7 21 766,4 21 766,4 5 121,1 5 121,1

КТКВК 070101
1011010 / 

0611010

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість обладнання для харчоблоків та пралень, яке потребує 

першочергового оновлення,од. 210 140 70

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке потребує першочергового оновлення,од. 210 140 70

кількість іншого обладнання, яке потребує першочергового 

оновлення,од. 100 80 60

площа фасадів, які потребують ремонту, тис.кв.м. 35,7 32,1 28,5

площа приміщень, які потребують ремонту, тис.кв.м. 22,8 20,5 18,2

площа покрівель, які потребують ремонту, тис. кв.м. 18,0 11,7 5,4

протяжність інженерних мереж, які потребують ремонту, тис.м.

7,9 6,6 5,3

площа територій, які потребують  ремонту, тис.кв.м. 9,5 7,5 5,5

кількість закладів, які потребують добудови, од. 2 1

Показник продукту:

кількість обладнання для харчоблоків та пралень, яке планується 

оновити,од. 52 73 36

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке планується оновити,од. 20 23 30

кількість іншого обладнання, яке планується оновити,од. 21 23 18

площа фасадів, які планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,9 0,0 1,1

Мета: створення комфортних умов навчання та виховання дітей шляхом придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів у закладах освіти

Підпрограма 10. Матеріально-технічне забезпечення закладів



площа приміщень, які планується відремонтувати, тис.кв.м. 2,9 2,7 3,4

площа покрівель,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 3,3 4,8 3,9

протяжність інженерних мереж,  які планується відремонтувати, 

тис.м. 3,8 4,3 4,5

площа територій,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 1,0 1,1 1,2

кількість закладів, які планується добудувати, од. 1 1

Показник ефективності:

середні витрати на одиницю обладнання для харчоблоків та 

пралень, яке планується оновити, тис.грн 14,8 14,8 16,1 16,1 17,1 17,1

середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки та 

мультимедійного обладнання, яке планується оновити, тис. грн 38,6 38,6 37,3 37,3 16,5 16,5

середні витрати на одиницю ішого обладнання, яке планується 

оновити, тис. грн 8,7 8,7 20,3 20,3 14,9 14,9

середні витрати на 1 кв.м. фасаду, яку планується відремонтувати, 

тис.грн 0,40 0,40 0,00 0,00 0,36 0,36

середні витрати на 1 кв.м. приміщення, яке планується 

відремонтувати, тис.грн 1,09 1,09 1,06 1,06 1,14 1,14

середні витрати на 1 кв.м. покрівлі, яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,34 0,34 0,44 0,44 0,33 0,33

середні витрати на 1 м.інженерних мереж,  які планується 

відремонтувати, тис.грн 0,16 0,16 0,23 0,23 0,24 0,24

середні витрати на 1 кв.м. території,  яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,72 0,72 0,75 0,75 0,73 0,73

витрати на добудову 1 закладу, тис.грн 11 000,0 11 000,0 10 000,0 10 000,0

Показник якості: 

відсоток оновленого обладнання для харчоблоків та пралень, % 25 52 51

відсоток оновленої комп'ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, %
10 16 43

відсоток оновлення іншого обладнання, % 21 29 30

відсоток відремонтованої площі фасадів, % 3 0 4

відсоток відремонтованої площі приміщень, % 13 13 19

відсоток відремонтованої площі покрівель, % 18 41 73

відсоток відремонтованих інженерних мереж, % 48 65 85

відсоток відремонтованих територій, % 11 15 22

відсоток добудованих закладів, % 50 50 100 100

Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів 

загальної середньої освіти
25 438,5 25 438,5 37 112,4 37 112,4 18 272,5 18 272,5

КТКВК 070201
1011020 / 

0611020

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість обладнання для харчоблоків, яке потребує 

першочергового оновлення,од. 210 140 70

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке потребує першочергового оновлення,од. 300 230 190

кількість іншого обладнання, яке потребує першочергового 

оновлення,од. 200 160 130

площа фасадів, які потребують ремонту, тис.кв.м. 34,0 30,6 27,2

площа приміщень, які потребують ремонту, тис.кв.м. 42,0 37,8 33,6



площа покрівель, які потребують ремонту, тис. кв.м. 65,1 42,3 19,5

протяжність інженерних мереж, які потребують ремонту, тис.м.

26,0 20,8 15,6

площа територій, які потребують ремонту, тис.кв.м. 27,8 22,2 16,6

Показник продукту:

кількість обладнання для харчоблоків, яке планується оновити,од.

27 30 28

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке планується оновити,од. 143 235 390

кількість іншого обладнання, яке планується оновити,од. 50 56 57

площа фасадів, які планується відремонтувати, тис.кв.м. 3,4 6,1 4,0

площа приміщень, які планується відремонтувати, тис.кв.м. 21,7 14,4 25,7

площа покрівель,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 9,1 4,2 10,8

протяжність інженерних мереж,  які планується відремонтувати, 

тис.м. 3,0 3,3 3,6

площа територій,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 3,4 3,8 4,0

Показник ефективності:

середні витрати на одиницю обладнання для харчоблоків, яке 

планується оновити, тис.грн 39,0 39,0 39,6 39,6 19,2 19,2

середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки та 

мультимедійного обладнання, яке планується оновити,тис.грн 39,6 39,6 39,9 39,9 24,1 24,1

середні витрати на одиницю ішого обладнання, яке планується 

оновити, тис. грн 26,4 26,4 30,7 30,7 19,8 19,8

середні витрати на 1 кв.м. фасаду, яку планується відремонтувати, 

тис.грн 0,36 0,36 0,10 0,10 0,40 0,40

середні витрати на 1 кв.м. приміщення, яке планується 

відремонтувати, тис.грн 0,53 0,53 0,44 0,44 0,54 0,54

середні витрати на 1 кв.м. покрівлі, яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,26 0,26 0,22 0,22 0,23 0,23

середні витрати на 1 м.інженерних мереж,  які планується 

відремонтувати, тис.грн 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

середні витрати на 1 кв.м. території,  яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,54 0,54 0,67 0,67 0,68 0,68

Показник якості: 

відсоток оновленого обладнання для харчоблоків, % 13 21 40

відсоток оновленої комп'ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, %
48 102 205

відсоток оновлення іншого обладнання, % 25 35 44

відсоток відремонтованої площі фасадів, % 10 20 15

відсоток відремонтованої площі приміщень, % 52 38 76

відсоток відремонтованої площі покрівель, % 14 10 55

відсоток відремонтованих інженерних мереж, % 12 16 23

відсоток відремонтованих територій, % 12 17 24

Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази 

спеціальної загальноосвітньої школи
159,0 159,0 261,7 261,7 103,6 103,6

КТКВК 070304
1011070 / 

0611070

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість обладнання для харчоблоку, яке потребує 

першочергового оновлення,од. 10 3 1



кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке потребує першочергового оновлення,од. 22 15 8

загальна площа будівлі, тис.кв.м. 0,0 1,3 2,0

загальна площа приміщень, тис.кв.м. 0,0 1,4 1,6

загальна протяжність інженерних мереж, тис.м. 0,0 0,6 0,6

загальна площа території, тис.кв.м. 0,0 0,9 1,3

Показник продукту:

кількість обладнання для харчоблоку, яке планується оновити, од.

8 2 1

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке планується оновити,од. 1 11 1

площа фасаду, яку планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,0 0,0 0,0

площа приміщень,  які планується відремонтувати, тис.кв.м.
0,0 0,8 0,9

протяжність інженерних мереж,  які планується відремонтувати, 

тис.м. 0,0 0,04 0,00

площа території,  яку планується відремонтувати, тис.кв.м. 0 0,033 0

Показник ефективності:

середні витрати на одиницю обладнання для харчоблоку, яке 

планується оновити, тис.грн 18,8 18,8 10,0 10,0 6,6 6,6

середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки та 

мультимедійного обладнання, яке планується оновити, тис.грн
9,0 9,0 7,8 7,8 18,7 18,7

середні витрати на 1 кв.м. фасаду, яку планується відремонтувати, 

тис.грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

середні витрати на 1 кв.м. приміщення, яке планується 

відремонтувати, тис.грн 0,00 0,21 0,21 0,20 0,20

середні витрати на 1 м.інженерних мереж,  які планується 

відремонтувати, тис.грн 0,00 0,13 0,10 0,00 0,00

середні витрати на 1 кв.м. території,  яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00

Показник якості: 

відсоток оновленого обладнання для харчоблоку, % 80 67 100

відсоток оновленої комп'ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, %
5 73 13

відсоток відремонтованої площі будівлі, % 0 0 0

відсоток відремонтованої площі приміщень, % 0 57 56

відсоток відремонтованих інженерних мереж, % 0 7 0

відсоток відремонтованої території, % 0 4 0

Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази  закладів 

позашкільної освіти
651,1 651,1 933,5 933,5 381,7 381,7

КТКВК 070401
1011090 / 

0611090

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке потребує першочергового оновлення, од. 45 30 15

загальна площа фасадів, тис.кв.м. 9,7 7,7 5,7

загальна площа приміщень, тис.кв.м. 14,5 12,5 10,5

загальна площа покрівель, тис. кв.м. 6,6 4,4 2,2

загальна протяжність інженерних мереж, тис.м. 4,0 3,0 2,0

загальна площа територій, тис.кв.м. 2,3 1,8 1,3

Показник продукту:



кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке планується оновити,од. 0 4 3

кількість іншого обладнання, яке планується оновити,од. 15 15 2

площа фасадів, які планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,5 2,0 0,0

площа приміщень,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,4 2,0 2,0

площа покрівель,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,0 0,0 0,0

протяжність інженерних мереж,  які планується відремонтувати, 

тис.м. 0,0 0,2 0,3

площа територій,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,0 0,2 0,0

Показник ефективності:

середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки та 

мультимедійного обладнання, яке планується оновити, тис.грн

0,0 0,0 7,5 7,5 25,6 25,6

середні витрати на одиницю іншого обладнання, яке планується 

оновити, тис.грн 13,4 13,4 14,9 14,9 25,0 25,0

середні витрати на 1 кв.м. фасаду, яку планується відремонтувати, 

тис.грн 0,30 0,3 0,15 0,2 0,25 0,25

середні витрати на 1 кв.м. приміщення, яке планується 

відремонтувати, тис.грн 0,75 0,8 0,27 0,3 0,42 0,4

середні витрати на 1 кв.м. покрівлі, яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

середні витрати на 1 м.інженерних мереж,  які планується 

відремонтувати, тис.грн 0,15 0,15 0,11 0,11

середні витрати на 1 кв.м. території,  яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,25 0,25 0,00 0,00

Показник якості: 

відсоток оновленої комп'ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, %
0 13 20

відсоток відремонтованої площі фасадів, % 5 26 0

відсоток відремонтованої площі приміщень, % 3 16 19

відсоток відремонтованої площі покрівель, % 0 0 0

відсоток відремонтованих інженерних мереж, % 0 8 13

відсоток відремонтованих територій, % 0 9 0

Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази міського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату
150,0 150,0 227,5 227,5 159,7 159,7

КТКВК 070806
1011210 / 

0611160

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість обладнання для котельні, яке потребує оновлення,од. 1

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке потребує першочергового оновлення,од. 15

загальна площа фасадів, тис.кв.м. 1,4 1,0 0,6

загальна площа приміщень, тис.кв.м. 2,1 1,6 1,1

загальна площа покрівель, тис. кв.м. 1,4 0,9 0,4

загальна протяжність інженерних мереж, тис.м. 0,6 0,4 0,2

загальна площа територій, тис.кв.м. 1,0 0,8 0,6

Показник продукту:

кількість обладнання для котельні, яке планується придбати,од.

0 17,5



кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке планується оновити,од. 0 0 15

площа фасадів, які планується відремонтувати, тис.кв.м.
0,0 0,4 0,4

площа приміщень,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,2 0,5 0,5

площа покрівель,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,0 0,5 0,4

протяжність інженерних мереж,  які планується відремонтувати, 

тис.м.

площа територій,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 0,0 0,2 0,0

Показник ефективності:

середні витрати на одиницю обладнання для котельні, яке 

планується придбати, тис.грн

середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки та 

мультимедійного обладнання, яке планується оновити,тис.грн 10,6 10,0

середні витрати на 1 кв.м. фасаду, яку планується відремонтувати, 

тис.грн 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

середні витрати на 1 кв.м. приміщення, яке планується 

відремонтувати, тис.грн 0,40 0,4 0,30 0,3 0,32 0,32

середні витрати на 1 кв.м. покрівлі, яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

середні витрати на 1 м.інженерних мереж,  які планується 

відремонтувати, тис.грн

середні витрати на 1 кв.м. території,  яку планується 

відремонтувати, тис.грн 0,30 0,30 0,00 0,30

Показник якості: 

відсоток оновленого обладнання для котельні, %

відсоток оновленої комп'ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, %
100

відсоток відремонтованої площі фасадів, % 0 40 67

відсоток відремонтованої площі приміщень, % 11 31 45

відсоток відремонтованої площі покрівель, % 0 56 100

відсоток відремонтованих інженерних мереж, % 0 0 0

відсоток відремонтованих територій, % 0 25 0
Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази 

інклюзивно - ресурсного центру
158 158

0611160

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке потребує першочергового оновлення,од.
17

кількість іншого обладнання, яке потребує першочергового 

оновлення,од.
6

Показник продукту:

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке планується придбати,од. 6

кількість іншого обладнання, яке планується придбати,од. 3

Показник ефективності:

середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки та 

мультимедійного обладнання, яке планується оновити,тис.грн 15,5



середні витрати на одиницю іншого обладнання, яке планується 

оновити, тис.грн 16,0

Показник якості: 

відсоток оновленої комп'ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, %
35,3

відсоток оновленої іншого обладнання, % 50,0

Всього на виконання підпрограми 0 0 0 36,2 36,2 175,0 175,0

КТКВК 170602 313038, 

313035/ 

213036, 

213033

Показники виконання:

Показник витрат:

Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд у міському 

електротранспорті та на автобусних маршрутах загального 

користування  учнів 1-11 класів, які навчаються в  закладах 

загальної середньої освіти міста Суми, грн

0 0 0 36,2 36,2 175,0 175,0

Показник продукту:

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському 

електротранспорті, осіб
26 314 26 314 26 454 26 454

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд на автобусних 

маршрутах загального користування, осіб
6 578 6 578 26 454 26 454

очікувана кількість осіб, що скористуються правом на пільговий 

проїзд у міському електротранспорті
100 061

очікувана кількість осіб, що скористуються правом на пільговий 

проїзд на автобусних маршрутах загального користування 30 029

кільіксть підприємств - отримувачів компенсації за пільговий 

проїзд учнів 1-11 класів, од.
1 1 1 1

Показники ефективності:

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 

електротранспортом, грн
6 287,0 6 287,0 8 220,0 8 220,0

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на 

автобусних маршрутах загального користування, грн
3 620,0 3 620,0 2 462,0 2 462,0

Показник якості:

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, % 100 100 100 100

Всього на виконання підпрограми

Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів 

освіти
12994,6 12994,6

0617363

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання, 

яке потребує першочергового оновлення,од.

9,0

кількість комплектів меблів, яке потребує оновленню, од. 4,0

площа приміщень, які потребують ремонту, тис.кв.м. 19,64

площа покрівель,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 1,49

Показник продукту:

Мета: забезпечення пільговим проїздом в електротранспорті окремих категорій громадян

Підпрограма 11. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранстпортом окремим категоріям громадян

Підпрограма 12. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій 

Мета: створення комфортних умов навчання та виховання дітей шляхом придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів у закладах освіти



кількість комп'ютерної техніки, мультимедійного та іншого 

обладнання, яке планується оновити,од. 21,0

кількість комплектів меблів, яке планується придбати, од. 4,0

площа приміщень,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 19,64

площа покрівель,  які планується відремонтувати, тис.кв.м. 1,49

Показник ефективності:

середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки, 

мультимедійного та іншого обладнання, яке планується 

оновити,тис.грн
38,5

середні витрати на одиницю комплекту меблів, тис. грн 9,7

середні витрати на 1 кв.м. приміщення, яке планується 

відремонтувати, тис.грн
0,4

середні витрати на 1 кв.м. покрівлі, яку планується 

відремонтувати, тис.грн
0,43

Показник якості: 

відсоток оновленої комп'ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання, % 100

відсоток оновлення іншого обладнання, % 100

відсоток відремонтованої площі приміщень, % 100

відсоток відремонтованої площі покрівель, % 100

Виконавець: Данильченко А. М.

Сумський міський голова                                        О.М.Лисенко

___________________________ 20.12.2018 р.



189 992,00

252 369,70



 

 

 

 

 

 

Очікувані результати виконання 

комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» 

 
Найменування показника  Одиниця 

виміру  

план 

2016 рік 

план 

2017 рік 

план 

2018 рік 

1. Якість освіти 

1.1.Підвищення рівня навчальних досягнень учнів відсоток 51 51 51 

1.2.Організація індивідуальних занять, консультацій, факультативів, гуртків за 

інтересами 
кількість  45 46 47 

1.3. Надання можливості отримання загальної середньої освіти громадянам за 

індивідуальною формою навчання екстернатом 
кількість осіб  22 30 30 

1.4. Надання можливості отримання загальної середньої освіти дітям з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах 
кількість осіб  29 29 

1.5. Проведення просвітницької роботи серед учнів та батьків, надання 

методичної допомоги вчителям-предметникам щодо якісної підготовки до 

ЗНО 

кількість осіб 2780 2900 3000 

1.6. Організація класів з поглибленим вивченням предметів та введення курсів 

за вибором 

кількість 

класів 
5 6 7 

1.7. Забезпечення охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку відсоток 98,2 98,4 98,5 

2. Дошкільна освіта 

1.1.Охоплення обдарованих дітей різними гуртками, студіями, секціями 

відповідно до напрямку     

відсоток 

охоплення   
53,4 53,5 53,6 

1.2. Розвиток груп короткотривалого перебування  кількість груп 

та пунктів   
7 7 7 

1.4.Охоплення дітей п’ятирічного віку  різними формами дошкільної освіти відсоток 100 100 100 

Додаток 3 

до рішення Сумської міської ради                       

«Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 24 грудня 2015 року                          

№ 168-МР «Про комплексну міську програму 

«Освіта м. Суми на 2016-2018 роки»                                                     

від _____________---  року  № ______- МР                                                                                                                                                                                                              



3. Здоров’я дитини  

1.1.Організація якісного харчування вихованців у дошкільних навчальних 

закладах 
відсоток 100 100 100 

1.2.Організація якісного харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах 
відсоток 83 84 85 

2.1.Кількість учнів, залучених до участі у міських фізкультурно-оздоровчих, 

спортивно-масових та інформаційно-просвітницьких заходах та змаганнях, 

осіб 

осіб 9860 9970 10040 

4. Виховання творчої та духовно багатої особистості 

1.1. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

кількість 

конкурсів 
1 1 1 

1.2. Реалізація міського проекту «Мистецтво і діти» 
кількість 

конкурсів 
7 7 7 

1.3. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення правоосвітньої 

та правовиховної діяльності 

кількість 

конкурсів 
2 4 4 

5. Робота з обдарованою учнівською молоддю  

1.2.Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та 

виплати стипендій  
кількість дітей 15 20 20 

6. Сучасні інформаційні технології  

1.2.Забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками за 

новими програмами 

кількість 

примірників 
43157 43160 43160 

1.3. Забезпечення навчальних закладів навчальною, методичною, довідковою 

літературою  

кількість 

примірників 
400 600 800 

1.4. Оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, 

фізики, географії та математики 

одиниць 

техніки 
8 8 8 

1.5.Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими 

періодичними виданнями 

кількість 

примірників  
528 528 528 

7. Заходи з позашкільної освіти 

1.1.Проведення міських конкурсів для дітей та учнівської молоді за напрямами кількість 5 6 7 



позашкільної освіти конкурсів  

1.2. Проведення міських масових заходів для школярів кількість 

заходів  
1 1 1 

1.3. Проведення конкурсів фахової майстерності для педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів 

кількість 

конкурсів  
1 1 1 

8. Професійне зростання педагогічних працівників  

1.1. Проведення І етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 
кількість 

педагогів 
19 16 18 

1. 2. Проведення конкурсів фахової майстерності для педагогічних працівників  
кількість 

конкурсів  
3 2 2 

1.3. Моральне та матеріальне стимулювання педпрацівників за підготовку 

переможців ІІІ і ІV етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, переможців 

міського етапу конкурсу «Учитель року» 

кількість осіб 91 23 23 

9. Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів 

1.1. Оновлення меблів 
кількість 

одиниць 
500 500 500 

1.2. Забезпечення належних умов для перебування  дітей та учнів відсоток 37 37 37 

1.3. Приведення системи пожежної сигналізації до вимог чинного 

законодавства 
відсоток 0 48 100 

10. Матеріально-технічне забезпечення закладів 

1. Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази дошкільних 

навчальних закладів 
    

1.1. Придбання обладнання для харчоблоків та пралень кількість 

обладнання 
52 73 36 

1.2. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням одиниць 

техніки  
20 23 30 

1.3. Капітальний ремонт  будівель відсоток 11 17 18 

1.4. Капітальний ремонт  інженерних мереж відсоток 48 65 85 

1.5. Капітальний ремонт території закладів відсоток 11 15 22 

1.6. Добудова другого блоку ДНЗ № 38 «Яблунька» за адресою: 

 вул. Серпнева, 1 
відсоток 100   



1.7. Добудова блоку та ігрових майданчиків ДНЗ № 8 «Космічний» за 

адресою: проспект  М. Лушпи, 34 
відсоток    

2. Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх 

навчальних закладів 
    

2.1. Придбання обладнання для харчоблоків  кількість 

обладнання 
27 30 28 

2.2. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням одиниць 

техніки  
143 235 390 

2.3. Капітальний ремонт  будівель відсоток 27 35 51 

2.4. Капітальний ремонт  інженерних мереж відсоток 12 16 23 

2.5. Капітальний ремонт  територій закладів відсоток 12 17 24 

3.Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази спеціальної 

загальноосвітньої школи 
    

3.1. Придбання обладнання для харчоблоку кількість 

обладнання 
8 2 1 

3.2. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням одиниць 

техніки  
1 11 1 

3.3. Капітальний ремонт  будівлі відсоток 0 75 61 

3.4. Капітальний ремонт  інженерних мереж відсоток 0 67  

3.5. Капітальний ремонт  території  відсоток 0 44  

4. Розвиток та модернізація матеріально-технічної  бази позашкільних 

навчальних закладів 
    

4.1. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням одиниць 

техніки  
0 4 3 

4.2. Капітальний ремонт  будівель відсоток 3 31 51 

4.3. Капітальний ремонт  інженерних мереж відсоток 0 33 50 

4.4. Капітальний ремонт  території закладів відсоток 0 28  

5. Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 
    

5.1. Придбання обладнання для котельні кількість 

обладнання 
0 0 0 

5.2. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням одиниць 

техніки  
0 0 15 

5.3. Капітальний ремонт  будівель відсоток 11 42 100 



5.4. Капітальний ремонт  інженерних мереж відсоток 0 0 0 

5.5. Капітальний ремонт  території  відсоток 0 25 0 
6. Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази інклюзивно - ресурсного 

центру 
    

6.1. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням одиниць 

техніки 
  6 

6.2. Інше обладнання  кількість 

обладнання 
  3 

11. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

11.1. Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом, осіб чол.  26314 26454 

11.2. Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд на автобусних маршрутах 

загального користування, осіб 
чол.  6578 26454 

11.3. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відсоток  100 100 

12. Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій 

12.1. Забезпечення комп’ютерною технікою, мультимедійним та іншим 

обладнанням 

одиниць 

техніки  
  21 

12.2. Капітальний ремонт будівель відсоток   100 

12.3. Інше обладнання одиниць   4,0 

 

 
Сумський міський голова      О. М. Лисенко 

 

Виконавець: Данильченко А. М. 

_________________ __________ р. 



затверджено з 

урахуванням 

змін станом на 

26.12.2018, тис. 

грн

пропонується 

затвердити, 

тис. грн

Додаткові обсяги 

коштів або 

зменшення 

коштів по 

програмі, тис. грн

1

Обов’язкове здобуття громадянами 

повної загальної середньої освіти, 

урізноманітнення моделей 

організації освіти 

1.4. Надання можливості 

отримання загальної середньої 

освіти дітям з особливими 

освітніми потребами, які 

навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах 

Кошти державного 

бюджету (державна 

субвенція для дітей з 

особливими освітніми 

потребами)

569,20 530,40 -38,80 зменшення кошторисних призначень

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд)

16349,30 17162,70 813,40
Приведення кошторисних призначень у 

відповідність до видатків

1.3. Інше обладнання

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного розвитку 

окремих територій, 

спеціальний фонд)

0,00 38,8 38,80

виділення коштів відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 05.12.2018 № 934-р.

Заступник начальника управління освіти  і науки Н.О.Гончарова

№ 

з/п
Причина змін

Якість освіти (підпрограма 1)

Порівняльна таблиця щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 168-МР «Про комплексну міську програму «Освіта 

м.Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)

2018

Джерела 

фінансування
Пріоритетні завдання Заходи програми

Підвищення рівня комфортних 

умов для дітей закладів загальної 

середньої освіти

Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів закладів освіти (підпрограма 9)

7.
1.1. Забезпечення належних 

умов для перебування  учнів

Розвиток та модернізація 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій (підпрограма 12)

18
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