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Про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5642-VІІ


	Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за реалізацією заходів Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року                    № 5642-VІІ, Виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року                      № 5642-VII, надану Департаментом освіти та науки Одеської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова							Г. Труханов


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами	О. Бриндак

Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 27.05.2021 р.
№ 174

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2020 році Міської цільової програми
розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5642-VII

Міська цільова програма розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року                         № 5642-VII (далі – Програма). 
Програма спрямована на забезпечення стабільного розвитку системи освіти в м. Одесі, яка сприятиме вихованню конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до сучасних умов і потреб Держави.
Програма спрямована на всебічний розвиток людини як найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, а також на виховання відповідальних громадян, які спрямовують свою діяльність на забезпечення сталого розвитку України.
Відповідальний виконавець Програми – Департамент освіти та науки Одеської міської ради.
Виконавці Програми – Департамент освіти та науки Одеської міської ради, Служба у справах дітей Одеської міської ради.
Обсяги фінансування, передбачені Програмою, склали 169 731,4 тис.грн,  фактичне виконання та касові видатки (освоєно) – 135 910,1 тис.грн.
Виконання Програми здійснювалося за такими напрямами та заходами.

1. Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній освіті дітей та стабільного функціонування закладів освіти
1.1. Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, капітальний ремонт будівель, приміщень та систем комунікацій закладів освіти.
З метою поліпшення умов функціонування для 16 закладів освіти було придбано обладнання для облаштування харчоблоків та проведено                   ремонт харчоблоку в Одеському дошкільному навчальному закладі                                «Ясла-садок» № 66 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області. 
Проведено капітальний ремонт приміщень 13 закладів освіти (заклади дошкільної освіти №№ 113, 222, 283, Одеський ліцей № 9 Одеської міської ради Одеської області, Одеський ліцей «Ланжеронівський» Одеської міської ради Одеської області, заклади загальної середньої освіти №№ 45, 55, 65, 77, 95, 103, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», Одеський навчально-виховний комплекс № 300 «Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області) та систем комунікації 2 закладів освіти міста (Одеський дошкільний навчальний заклад                         «Ясла-садок» № 68 Одеської міської ради Одеської області, Одеська загальноосвітня школа № 66 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області).
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 2 641,7 тис.грн.
1.2. Капітальний ремонт приміщень установ системи освіти з метою їх пристосування до потреб осіб з інвалідністю.
Виконання заходу не здійснювалося.
1.4. Здійснення заходів щодо закріплення за закладами освіти права користування земельними ділянками.
З метою закріплення за закладами освіти права користування земельними ділянками було проведено землевпорядні роботи, виготовлення технічних паспортів, проведено геодезичні роботи.
У 2020 році виконано роботи з топогеодезичної зйомки у 10 закладах освіти (Одеський ліцей № 63 Одеської міської ради Одеської області, Одеський навчально-виховний комплекс «Гармонія» «Загальноосвітня                 школа І-ІІ ступенів – гімназія № 6» Одеської міської ради Одеської області, заклади загальної середньої освіти №№ 18, 40, 44, 60, 120, 122, Одеська спеціалізована школа № 35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 7 Одеської міської ради Одеської області).
Виконані роботи з розробки проєктів землеустрою у 6 закладах освіти (Одеський навчально-виховний комплекс № 13 «Загальноосвітня школа                     І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської міської ради Одеської області, заклади загальної середньої освіти №№ 25, 79, Одеська спеціалізована школа № 32                 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, заклади дошкільної освіти №№ 33, 41).
Відведено земельні ділянки для 8 закладів освіти (Одеський                       ліцей № 9 Одеської міської ради Одеської області, заклади загальної середньої освіти №№ 38, 56, 65, заклади дошкільної освіти №№ 4, 137, 304, 306).
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 869,8 тис.грн.
1.5. Проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти. 
У закладах освіти проведено роботи із заміни віконних блоків, дверей на енергозберігаючі металопластикові, здійснено заміну теплового лічильника в одному закладі освіти. Виконання заходу спрямовано на створення умов для комфортного перебування дітей у закладах освіти та економію енергоресурсів.
	Також здійснено заміну вікон на металопластикові у 16 закладах освіти (заклади загальної середньої освіти №№ 22, 23, 27, Одеська спеціалізована школа № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області, Одеський ліцей № 9 Одеської міської ради Одеської області, Одеський ліцей з ПВФП, заклади дошкільної освіти №№ 8, 49, 57, 103, 190, 193, 204,  211, 304, Одеський комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області).
	Проведено: 
	- ремонт частини покрівлі у 4 закладах освіти (заклади загальної середньої освіти №№ 44, 66, Одеський дошкільний навчальний заклад            «Ясла-садок» № 203 Одеської міської ради Одеської області, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка»);
	- ремонт частини системи опалення у 3 закладах освіти (заклади загальної середньої освіти №№ 28, 51, Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 291 Одеської міської ради Одеської області).	Фактично виконано та касові видатки (освоєно)  – 176,4 тис.грн.
1.6. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям; облаштування ігрових, розвивальних та відпочинкових локацій, створення медіатек тощо; оснащення міських інклюзивно-ресурсних центрів, ресурсних кімнат, спеціальних груп (класів) закладів освіти засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами.
Для підвищення якості надання освітніх послуг для 34 закладів освіти придбано обладнання, для спеціальних груп придбано меблі та інші предмети довгострокового користування, переобладнано санвузол Одеської загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 9 195,1 тис.грн. 
         	1.7. Проведення робіт із благоустрою території закладів освіти.
         	З метою відновлення, належного утримання та раціонального використання території, створення сприятливих умов для навчання і виховання дітей у закладах освіти проведено роботи з благоустрою території 15 закладів освіти. Здійснено підрізання дерев.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно)  – 500,0 тис.грн.
1.8. Модернізація матеріально-технічної бази міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, закладів позашкільної освіти.
Виконання заходу не здійснювалося.
1.9. Реалізація проєктів-переможців у рамках Громадського бюджету.
У 2020 році здійснювалась реалізація таких проєктів-переможців                      у рамках Громадського бюджету:
- проєкт «Актовий зал для учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 м. Одеси» – виконано роботи з розбирання старої сцени і улаштування нової, обробку сцени вогнезахисним розчином, капітальний ремонт підлоги, заміну дверей, ремонт і утеплення стін, стелі, капітальний ремонт електропроводки, водопроводу, заміну освітлювальних приладів.
Також встановлено 2 кондиціонери, 90 театральних крісел, проєктор, підвісний екран, вокальну радіосистему, сабвуфер, домашній кінотеатр. Оновлена актова зала чекає на маленьких учасників, учнів школи для проведення різноманітних заходів, конкурсів, зборів; 
- проєкт  «Центр цифрових освітніх технологій» – впроваджено Центр цифрових освітніх технологій на базі Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області                   як навчальний простір для педагогів і учнів міста з використанням мультимедійного та експериментального цифрового обладнання.
Кошти були направлені на придбання мультимедійного комплекту для початкової школи у такому складі: інтерактивна дошка SMART BOARD, мультимедіапроєктор InFocus, ноутбук НР, лоток для зарядження                           та зберігання планшетних комп’ютерів, документ-камера, багатофункціональний принтер, точка доступу та маршрутизатор, планшетний комп’ютер із чохлом, колонки MICROLAB; мультимедійного комплекту для кабінету хімії у такому складі: інтерактивна дошка SMART BOARD, мультимедіапроєктор InFocus, ноутбук НР, лоток для зарядження та зберігання планшетних комп’ютерів, документ-камера, багатофункціональний принтер, точка доступу та маршрутизатор, планшетний комп’ютер із чохлом, колонки MICROLAB, цифровий вимірювальний комплекс для біології і хімії;   мультимедійного комплекту для кабінету фізики у такому складі: інтерактивна дошка SMART BOARD, мультимедіапроєктор InFocus,                    ноутбук НР, лоток для зарядження та зберігання планшетних комп’ютерів, документ-камера, багатофункціональний принтер, точка доступу та маршрутизатор, планшетний комп’ютер із чохлом, колонки MICROLAB, цифровий вимірювальний комплекс для фізики; комплекту мультимедійного обладнання для актової зали у такому складі: моторизований проєкційний екран Sopar Electric Pearl, мультимедіапроєктор із кріпленням та передавачем сигналу і набором витратних матеріалів, ноутбук НР, документ-камера, багатофункціональний принтер, точка доступу та маршрутизатор.
Також проведено навчання вчителів-предметників з використання інтерактивних технологій SMART в навчальному процесі;
- проєкт «Улаштування спортивного майданчика за адресою: м. Одеса, школа № 21, Старокінний провулок, 9» – проєкт направлено на створення комфортних умов для активного відпочинку дітей, розвитку фізичної культури та спорту. 
Кошти були направлені на виконання робіт з капітального ремонту з улаштуванням спортивного майданчика на базі Одеської спеціалізованої школи № 21 І-ІІІ ступенів спортивного напряму Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, пров. Старокінний, 9.
У ході ремонту виконано: ущільнення ґрунту, армування шарів асфальтобетонного покриття, встановлення поребриків, улаштування покриття з гумової плитки, монтаж спортивного обладнання.
 Встановлено ігровий тренажер «Батерфляй» та тренажер «Жим від грудей / верхня тяга», паркові лавки та урни, огорожу; 
- проєкт «Створення студії мультиплікації (анімації) для реабілітації дітей з інвалідністю» – проєкт передбачає соціалізацію, реабілітацію, адаптацію осіб з інвалідністю з розумовими вадами через залучення їх до занять у студії.
У рамках проєкту придбано обладнання для створення студії мультиплікації (анімації) для дітей з інвалідністю та їх родин. Заплановано залучення до роботи дітей з вадами психофізичного розвитку та їхніх батьків;  проведення з дітьми з інвалідністю (вік необмежений), членами їхніх родин навчання та тренінгів з техніки мультиплікації (анімації). У подальшому – випуск мультиплікаційної (анімаційної) продукції, участь у конкурсах, виставках, фестивалях.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 3 914,4 тис.грн.
1.11. Забезпечення харчуванням учнів 1 – 4  класів закладів загальної середньої освіти м. Одеси.
Протягом 2020 року 42,2 тис. учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти м. Одеси забезпечено якісним харчуванням протягом навчального процесу. 
Фактично виконано та касові видатки (освоєно)  – 32 556,8 тис.грн. 
1.12. Надання освітніх послуг особам, що перебувають в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. 
Забезпечена оплата праці працівникам закладів освіти міста, що надають освітні послуги особам, які перебувають в установах Служби                            у справах дітей Одеської міської ради, Державної кримінально-виконавчої служби України.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 2 435,2 тис.грн. 

2. Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді
2.1. Модернізація спортивної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо).
Виконання заходу не здійснювалося.
2.2. Проведення протипожежних заходів у закладах освіти (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев`яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів пожежогасіння, ремонт систем пожежогасіння).
 Здійснено технічне обслуговування систем пожежогасіння, обробку дерев`яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбано засоби пожежогасіння, виготовлено проєкти, проведено частково або повністю капітальний ремонт з улаштуванням автоматичної системи пожежогасіння             у закладах освіти.
	Проведено обробку дерев’яних конструкцій у 20 закладах освіти (заклади дошкільної освіти №№ 3, 9, 7, 33, 37, 52, 99, 117, 142, 143, 184, 276, заклади загальної середньої освіти №№ 31, 48, 61, 76, 30, 113, 127, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»). 
	Виконано ремонт блискавкозахисту в Одеській загальноосвітній школі № 48 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. Розроблено проєкти на встановлення блискавкозахисту для 10 закладів освіти (заклади загальної середньої освіти №№ 5, 12, 61, 76, Одеський спеціальний навчально-виховний комплекс № 241 «Волошки» «Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу – загальноосвітня школа І ступеня» Одеської міської ради Одеської області, заклади дошкільної освіти №№ 2, 7, 32, 66, 112, 269), ремонт електрощитових у 4 закладах освіти (заклади загальної середньої освіти №№ 5, 15, 66, Одеський навчально-виховний комплекс                 № 292 «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ступеня         з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської області), ремонт пожежного водогону у 2 закладах освіти (Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт», Одеський дошкільний навчальний заклад                           «Ясла-садок» № 1 комбінованого типу Одеської міської ради Одеської області), ремонт електромережі у 10 закладах освіти (заклади дошкільної освіти №№ 3, 19, 123, 265, 276, Одеський навчально-виховний комплекс № 4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської міської ради Одеської області, Одеська загальноосвітня школа № 18 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, заклади загальної середньої освіти №№ 101, 105, Одеська початкова школа № 64 Одеської міської ради Одеської області).
	Укладено договори на:  
	- обслуговування кнопки автоматичної пожежної сигналізації;
- обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації;
	- здійснення цілодобового спостереження за установками пожежної автоматики на 110 об’єктах;
   	- ремонт та технічне обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів на 48 об’єктах;
	- ідентифікацію ступеня безпеки на 19 об’єктах (заклади загальної середньої освіти №№ 48, 73, 105, 127, заклади дошкільної освіти №№ 2, 5, 7, 21, 28, 45, 47, 66, 73, 112, 232, 250, 293, 295, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Сігма»);
	- послуги з технічного обслуговування вогнегасників у всіх закладах освіти (за необхідністю);
	- встановлення протипожежних дверей у 11 закладах освіти (заклади дошкільної освіти №№ 47, 66, 107, 112, 143, 175, 293, Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області,                         Одеський ліцей «Приморський» Одеської міської ради Одеської області, заклади загальної середньої освіти №№ 27, 101, Одеський навчально-виховний комплекс № 300 «Спеціалізована школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад» Одеської міської ради Одеської області, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»); 
- придбання протипожежного обладнання для всіх закладів освіти                          (за необхідністю);
- улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем оповіщення людей про пожежу та систем централізованого пожежного спостереження                в 132 закладах освіти; 
- розробку проєктно-кошторисної документації для улаштування автоматичної пожежної сигналізації для 25 закладів освіти.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 72 132,0 тис.грн.
2.3. Організація перевезення окремих категорій дітей, які навчаються         в  закладах освіти м. Одеси.
Для убезпечення навчального процесу здійснюється перевезення окремих категорій дітей, що навчаються в закладах освіти м. Одеси, зокрема Одеській спеціальній школі № 75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області та Одеській загальноосвітній школі № 23                                І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, до місця навчання.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 264,7 тис.грн.

3. Інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності  освітньої  галузі
3.1. Забезпечення закладів та установ освіти комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комплектуючих  (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо).
           Для поліпшення умов навчання здійснено оновлення комп`ютерної техніки. У 2020 році для 72 закладів освіти придбано комп’ютерну техніку (монітори, процесори, ноутбуки, МФУ). 
Фактично виконано та касові видатки (освоєно)  – 2 540,7 тис.грн. 
3.2. Придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення в закладах та установах освіти.
         З метою вдосконалення роботи в закладах освіти з питань дотримання норм законодавства у сфері інтелектуальної власності було придбано ліцензійні пакети програм та програмного забезпечення (ПЗ) для  закладів освіти.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 70,0 тис.грн. 
3.3. Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку (asrd) та модернізація вебсайтів закладів дошкільної освіти, які знаходяться у системі реєстрації.
          Автоматизована система реєстрації дітей дошкільного віку (http://asrd.org) створена для реєстрації дітей з метою зарахування до закладів дошкільної освіти. У такій системі знаходиться 131 заклад дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси. У системі можна ознайомитися із закладами дошкільної освіти міста, подати заявку до будь-якого закладу, стежити за просуванням своєї заявки в черзі та отримати повідомлення про наявність путівки. У рамках Програми здійснювалася підтримка програмного забезпечення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи реєстрації дітей, технічна підтримка у випадках виявлення збоїв у роботі програмного забезпечення, сервісної частини та бази даних.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 165,0 тис.грн. 
3.4. Підтримка вебсайтів закладів та установ освіти.
          З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності закладів освіти були створені вебсайти закладів освіти. В єдиній освітній системі знаходиться 279 вебсайтів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси та 4 вебсайти територіальних відділів освіти Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 
У рамках Програми здійснюється технічна підтримка роботи закладів освіти.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 100,0 тис.грн. 
3.5. Модернізація та підтримка вебсайту департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
          З метою формування єдиного освітньо-інформаційного простору створено вебсайт Департаменту освіти та науки Одеської міської ради: www.osvita-omr.gov.ua, який відповідає вимогам чинного законодавства України. У рамках Програми здійснюється технічна підтримка його роботи.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 30,0 тис.грн. 
3.6. Впровадження інформаційної системи управління освітою                         у навчально-виховний процес та управлінську діяльність.
Виконання заходу не здійснювалося.

4. Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального, творчого потенціалу дітей та учнівської молоді
4.1. Матеріальне заохочення переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт                            учнів-членів МАН, міжнародних олімпіад та інтелектуальних турнірів.
Нагороджено грошовими винагородами 42 учня, переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та                                  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт                          учнів-членів МАН.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 135,0 тис.грн. 
4.2. Фінансування видатків на участь обдарованих і талановитих дітей, дитячих колективів в інтелектуальних, творчих та спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, які проводяться за межами м. Одеси.
Надано фінансову підтримку 16 учням для участі у фінальному етапі Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій Екософт 2020 та національному етапі міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів ІNFOMATRIX – 2020 у м. Києві.
Фактично виконано та касові видатки  (освоєно) – 10,9 тис.грн.
4.3. Проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів із навчальних предметів (інтернет-олімпіади, турніри тощо), нагородження переможців.
Виконання заходу не здійснювалося.
4.4. Проведення міських творчих конкурсів, фестивалів, івентів, нагородження переможців.
          З метою розвитку творчого потенціалу дітей та молоді, формування      у юного покоління активної громадської позиції, виховання патріотичних почуттів і любові до рідного міста Департаментом освіти та науки Одеської міської ради у грудні 2020 року в режимі онлайн проведено міський творчий конкурс аматорських відеопривітань  «У Новий рік з новою мрією!»                       до новорічних та різдвяних свят. У Конкурсі взяли участь                               60 закладів освіти комунальної власності територіальної громади міста, які презентували 90 відеороликів. Переможці Конкурсу нагороджені дипломом Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, а також сертифікатом про грошову винагороду.
Нагороджено грошовими винагородами учасників зовнішнього незалежного оцінювання та випускників закладів освіти м. Одеси, які отримали 200 балів з окремих предметів у 2020 році.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 76,0 тис.грн.
4.5. Організація заходів з обміну досвідом учнів (вихованців), організація поїздок, прийом делегацій.
Забезпечено участь як члена журі у конкурсі, присвяченому ім. Тараса Григоровича Шевченка, вчителя української мови та літератури у м. Києві.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 1,1 тис.грн.
4.6. Організація та проведення навчально-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо для учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси.
Виконання заходу не здійснювалося.
4.7. Реалізація проєкту моніторингових освітніх досліджень.
        	Надано фінансову підтримку  для організації та проведення відбіркового туру II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад                                     у інформаційно-комунікаційній формі.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно)  – 20,0 тис.грн.
4.8. Забезпечення виплат стипендій міського голови учням закладів загальної середньої освіти та студентам закладів вищої освіти м. Одеси.
З метою підтримки обдарованої учнівської молоді у місті Одесі,                 реалізації її професійних, творчих, соціальних інтересів, стимулювання              учнівської активності, спрямованої на досягнення високих результатів у            навчанні, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності протягом 2020 року 20 учнів закладів загальної середньої освіти м. Одеси щомісячно    у розмірі 1 000 (одна тисяча) грн отримували стипендію Одеського міського голови.
Студентам, які показують високий рівень знань за результатами              заліково-екзаменаційних сесій, беруть активну участь у громадському житті міста та діяльності громадських об’єднань, призначається стипендія Одеського міського голови. У 2020 році забезпечено виплату вищезазначеної стипендії 12 студентам закладів вищої освіти м. Одеси                    у розмірі 2 000 (дві тисячі) грн щомісячно строком на один семестр.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 308,0 тис.грн.
4.9. Організація роботи учнівського самоврядування.
	З метою формування у молодого покоління активної громадянської  позиції, підвищення рівня обізнаності учнівської молоді про діяльність      органів місцевого самоврядування, обговорення ідей щодо розбудови                громади, дружньої до дітей та молоді, а також з нагоди святкування                    Дня місцевого самоврядування Департаментом освіти та науки Одеської міської ради для лідерів учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти – членів Парламенту старшокласників м. Одеси, організовані онлайн-зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування міста «Open dialogue: лідери – лідерам». Придбані футболки для учасників Парламенту старшокласників м. Одеси.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 19,6 тис.грн.

5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі «Освіта»
5.1. Організація міських семінарів (майстер-класів тощо)  із залученням відповідних фахівців, забезпечення участі працівників освітньої галузі міста у виїзних науково-методичних заходах.
У 2020 році проводилися семінари-тренінги із залученням відповідних фахівців, на яких розглядались такі питання:
 - конвенція ООН про права дитини та Керівні принципи альтернативного догляду за дітьми – основні вимоги та стан їх застосування ССД на місцевому рівні в практичній роботі;
- огляд міжнародного та національного законодавства, що регулює питання захисту прав дитини;
- ведення основної документації ССД за результатами виявлених проблемних питань;
- практичні завдання щодо підготовки документації ССД;
- повноваження ССД, стан їх дотримання і виконання на місцевому рівні;
- актуальні питання дотримання прав та інтересів дітей вразливих категорій: дітей, які опинились в складних життєвих обставинах;
- основні проблеми дотримання прав дитини на місцевому рівні;
- розгляд та опрацювання  індивідуальних кейсів щодо захисту прав дитини;
- роль органів опіки та піклування в питаннях захисту прав дитини;
- забезпечення дотримання прав дитини в інституційних закладах;
- практичне опрацювання проблемних питань щодо дотримання прав дитини на місцевому рівні;
- захист персональних даних.
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 13,1 тис.грн.
5.2. Видання інформаційно-методичних матеріалів.
Виконання заходу не здійснювалося.
5.3. Проведення міських етапів конкурсів педагогічної майстерності та матеріальне заохочення переможців.
Грошовими винагородами нагороджено 12 переможців першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021»                                та 3 педагогів – переможців І (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти  «Джерело творчості».
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 70,0 тис.грн.
5.4. Забезпечення участі педагогів – переможців міських конкурсів,                      у конкурсах вищого рівня.
Виконання заходу не здійснювалося.
5.5. Забезпечення заохочувальних виплат педагогам, які досягли значних успіхів у роботі з обдарованими дітьми та молоддю.
Виконання заходу не здійснювалося.
5.7. Забезпечення муніципальних виплат  педагогам, яким присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний працівник м. Одеси», заступникам директорів з навчально-виховної роботи, окремим категоріям працівників закладів та установ комунальної власності територіальної громади м. Одеси, непрацюючим педагогам-пенсіонерам, молодим спеціалістам.
Відповідно до розпоряджень міського голови у 2020 році щомісяця доплату отримували: 149 працівників освіти за звання «Кращий педагогічний працівник м. Одеси», 26 заступників директорів з навчально-виховної роботи, 1929 непрацюючих педагогів-пенсіонерів, 801 працівник закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси окремих категорій та 231 молодий спеціаліст.  
Фактично виконано та касові видатки (освоєно) – 7 664,6 тис.грн.

Інформація про виконання Програми за  2020 рік додається.

 

В.о. заступника міського голови –
керуючого справами						                     О. Бриндак





Додаток
до інформації до Програми




ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки 
за 2020 рік


			1. Найменування відповідального виконавця Програми – Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

		2. Найменування головних розпорядників бюджетних коштів Програми – Департамент освіти та науки Одеської міської ради, Служба у справах дітей Одеської міської ради.

		3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї –                       рішення Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5642-VII «Про затвердження Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки», від 24 грудня 2020 року № 28-VIIІ «Про внесення змін до Міської цільової програми розвитку освіти в м. Одесі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                               від 06 лютого 2020 року № 5642-VII».
№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1. Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній освіті дітей та стабільного функціонування закладів освіти
1.1.
Модернізація харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, капітальний ремонт будівель, приміщень та систем комунікацій закладів освіти
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
3 200,0
3 200,0
2 641,7
2 641,7




бюджет м. Одеси
3 200,0
3 200,0
2 641,7
2 641,7
1.2.
Капітальний ремонт приміщень установ системи освіти з метою їх пристосування до потреб осіб                           з інвалідністю
2020 – 2021
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
500,0
500,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
500,0
500,0


1.4.
Здійснення заходів щодо закріплення за закладами освіти права користування земельними ділянками
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
1 500,0
1 500,0
869,8
869,8




бюджет м. Одеси
1 500,0
1 500,0
869,8
869,8
1.5.
Проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
750,0
750,0
176,4
176,4




бюджет м. Одеси
750,0
750,0
176,4
176,4
1.6.
Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям; облаштування ігрових, розвивальних та відпочинкових локацій, створення медіатек тощо; оснащення  міських інклюзивно-ресурсних центрів, ресурсних кімнат, спеціальних груп (класів) закладів  освіти засобами корекції психофізичного розвитку осіб                               з особливими освітніми потребами

2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
13 583,2
13 583,2
9 195,1
9 195,1




бюджет м. Одеси
13 583,2
13 583,2
9 195,1
9 195,1
№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1.7.
Проведення робіт із благоустрою території закладів освіти
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
500,0
500,0
500,0
500,0




бюджет м. Одеси
500,0
500,0
500,0
500,0
1.8.
Модернізація матеріально-технічної бази міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, закладів позашкільної освіти
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
200,0
200,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
200,0
200,0


1.9.
Реалізація проєктів-переможців                       у рамках Громадського бюджету
2020 рік
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
3 982,0
3 982,0
3 914,4
3 914,4




бюджет м. Одеси
3 982,0
3 982,0
3 914,4
3 914,4
1.11.
Забезпечення харчуванням учнів                    1 – 4 класів закладів загальної середньої освіти м. Одеси
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
52 000,0
52 000,0
32 556,8
32 556,8




бюджет м. Одеси
52 000,0
52 000,0
32 556,8
32 556,8
1.12.
Надання освітніх послуг особам, що перебувають в установах Державної кримінально-виконавчої служби України
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
3 000,0
3 000,0
2 435,2
2 435,2




бюджет м. Одеси
3 000,0
3 000,0
2 435,2
2 435,2
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
79 215,2
79 215,2
52 289,4
52 289,4

бюджет м. Одеси


79 215,2
79 215,2
52 289,4
52 289,4
№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
2. Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання і розвитку дітей та учнівської молоді
2.1.
Модернізація спортивної бази закладів дошкільної та загальної середньої освіти (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо)
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
1 000,0
1 000,0


2.2.
Проведення протипожежних заходів у закладах освіти (встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев`яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів пожежогасіння, ремонт систем пожежогасіння)
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
75 128,2
75 128,2
72 132,0
72 132,0




бюджет м. Одеси
75 128,2
75 128,2
72 132,0
72 132,0
2.3.
Організація перевезення окремих категорій дітей, які навчаються                          в  закладах освіти м. Одеси
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
700,0
700,0
264,7
264,7




бюджет м. Одеси
700,0
700,0
264,7
264,7
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
76 828,2
76 828,2
72 396,7
72 396,7

бюджет м. Одеси
76 828,2
76 828,2
72 396,7
72 396,7
3. Інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності  освітньої  галузі
3.1.
Забезпечення закладів та установ освіти комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комплектуючих  (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо)
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
3 897,5
2 874,6
2 540,7
2 540,7




бюджет м. Одеси
3 897,5
2 874,6
2 540,7
2 540,7
3.2.
Придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення в закладах та установах освіти
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
120,0
120,0
70,0
70,0




бюджет м. Одеси


120,0
120,0
70,0
70,0
№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
3.3.


Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку (asrd) та модернізація вебсайтів закладів дошкільної освіти, які знаходяться у системі реєстрації


2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
165,0
165,0
165,0
165,0




бюджет м. Одеси
165,0
165,0
165,0
165,0
3.4.
Підтримка вебсайтів закладів та установ освіти
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради




Усього, у т. ч.:
100,0
100,0
100,0
100,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
100,0
100,0
3.5.
Модернізація та підтримка вебсайту департаменту освіти та науки Одеської міської ради
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
30,0
30,0
30,0
30,0




бюджет м. Одеси
30,0
30,0
30,0
30,0
3.6.
Впровадження інформаційної системи управління освітою у навчально-виховний процес та управлінську діяльність
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
196,0
196,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
196,0
196,0


Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
4 508,5
3 485,6
2 905,7
2 905,7

бюджет м. Одеси
4 508,5
3 485,6
2 905,7
2 905,7
4. Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального, творчого потенціалу дітей та учнівської молоді
№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
4.1.
Матеріальне заохочення переможців                                        ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, міжнародних олімпіад та інтелектуальних турнірів
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
150,0
150,0
135,0
135,0




бюджет м. Одеси
150,0
150,0
135,0
135,0
4.2.
Фінансування видатків на участь обдарованих і талановитих дітей, дитячих колективів в інтелектуальних, творчих та спортивних олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, які проводяться за межами м. Одеси
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
150,0
150,0
10,9
10,9




бюджет м. Одеси
150,0
150,0
10,9
10,9
4.3.
Проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів із навчальних предметів (інтернет-олімпіади, турніри тощо), нагородження переможців
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
50,0
20,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
50,0
20,0


4.4.
Проведення міських творчих конкурсів, фестивалів, івентів, нагородження переможців
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
100,0
85,0
76,0
76,0




бюджет м. Одеси
100,0
85,0
76,0
76,0
4.5.
Організація заходів з обміну досвідом учнів (вихованців), організація поїздок, прийом делегацій
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
1,5
1,5
1,1
1,1




бюджет м. Одеси
1,5
1,5
1,1
1,1
4.6.
Організація та проведення навчально-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо для учнів закладів загальної середньої освіти        м. Одеси
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
100,0
55,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
100,0
55,0


4.7.
Реалізація проєкту моніторингових освітніх досліджень
2020 – 2022 роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
20,0
20,0
20,0
20,0




бюджет м. Одеси
20,0
20,0
20,0
20,0
№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
4.8.
Забезпечення виплат стипендій міського голови учням закладів загальної середньої освіти та студентам закладів вищої освіти 
м. Одеси
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
308,0
308,0
308,0
308,0




бюджет м. Одеси
308,0
308,0
308,0
308,0
4.9.
Організація роботи учнівського самоврядування
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
20,0
20,0
19,6
19,6




бюджет м. Одеси
20,0
20,0
19,6
19,6
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
899,5
809,5
570,6
570,6

бюджет м. Одеси
899,5
809,5
570,6
570,6
5. Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі «Освіта»
5.1.
Організація міських семінарів (майстер-класів тощо)  із залученням відповідних фахівців, забезпечення участі працівників освітньої галузі міста у виїзних науково-методичних заходах
2020 – 2022
роки
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
100,0
100,0
13,1
13,1




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
13,1
13,1
5.2.
Видання інформаційно-методичних матеріалів
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради









Усього, у т. ч.:
10,0
10,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
10,0
10,0


5.3.
Проведення міських етапів конкурсів педагогічної майстерності та матеріальне заохочення переможців
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
100,0
70,0
70,0
70,0




бюджет м. Одеси
100,0
70,0
70,0
70,0
5.4.
Забезпечення участі педагогів – переможців міських конкурсів,                у конкурсах вищого рівня
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
20,0
20,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
20,0
20,0


5.5.
Забезпечення заохочувальних виплат педагогам, які досягли значних успіхів у роботі з обдарованими дітьми та молоддю
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
50,0
-
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
50,0



№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), тис.грн
Бюджетні призначення 
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
5.7.
Забезпечення муніципальних виплат  педагогам, яким присвоєно почесне звання «Кращий педагогічний працівник м. Одеси», заступникам директорів з навчально-виховної роботи, окремим категоріям працівників закладів та установ комунальної власності територіальної громади м. Одеси, непрацюючим педагогам-пенсіонерам, молодим спеціалістам
2020 – 2022
роки
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Усього, у т. ч.:
8 000,0
8 000,0
7 664,6
7 664,6




бюджет м. Одеси
8 000,0
8 000,0
7 664,6
7 664,6
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
8 280,0
8 200,0
7 747,7
7 747,7

бюджет м. Одеси
8 280,0
8 200,0
7 747,7
7 747,7
Разом за Програмою
Усього, у т. ч.:
169 731,4
168 538,5
135 910,1
135 910,1

бюджет м. Одеси
169 731,4
168 538,5
135 910,1
135 910,1



















