




































































































































































































   

 

 

 

 

    

Проєкт оприлюднено 

«______»_________2019 р. 

  

 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ 

                                                РІШЕННЯ 
 

від  ________  2019 року № _____ - МР 

м. Суми 
 

Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 19 грудня 2018 року             

№ 4326 - МР «Про затвердження 

комплексної міської програми «Освіта 

м. Суми на 2019-2021 роки»  
 

 Враховуючи уточнення бюджетних призначень у зв’язку з виділенням 

додаткових коштів, 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 

19 грудня 2018 року № 4326 - МР «Про затвердження комплексної міської 

програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки», а саме:  

1.1. Викласти пункт 9 підрозділу 1.1. «Паспорт комплексної міської 

програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» розділу 1 «Загальна 

характеристика програми» додатку до рішення у новій редакції: 

 

« 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, у тому числі: 

Усього на 2019 – 2021 роки – 

3083767,4 тис. грн 

 2019 рік – 952674,5 тис. грн 

2020 рік – 1029103,2 тис. грн 

2021 рік – 1101989,7 тис. грн 

» 

1.2. 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 
2019 рік 

(план) 

2020 рік 

(прогноз) 

2021 рік 

(прогноз) 

Обсяг ресурсів, усього, з них: 952674,5 1029103,2 1101989,7 3083767,4 

кошти загального фонду 863417,0 956832,9 1025505,2 2845755,1 

кошти спеціального фонду 89257,5 72270,3 76484,5 238012,3 

в т.ч. бюджет розвитку 46242,0 26342,1 28104,0 100688,1 

кошти державного бюджету 339661,7 367589,2 397536,7 1104787,6 

кошти обласного бюджету 600,0 355,7 377,6 1333,3 

кошти міського бюджету 612412,8 661158,3 704075,4 1977646,5 

» 

1.3. Додатки 3, 5, 6 до комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 

2019-2021 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: Дрига Т.В. 

_________________2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ініціатор розгляду питання - депутат Сумської міської ради Губська І.О. 

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

Доповідач: в.о. начальниці управління освіти і науки Сумської міської ради (Дрига Т.В.). 



 

Додаток 1         

до рішення Сумської міської ради від 

«Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 19 грудня 

2018 року № 4326 – МР «Про 

затвердження комплексної міської 

програми «Освіта м. Суми на 2019 - 

2021 роки» 

від _______ 2019 року № _____ - МР 

 

 

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

«Освіта м. Суми на 2019-2021 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 

2019 

(план) 
2020 

(прогноз) 
2021 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дошкільна освіта (підпрограма 1) 
1. Розвиток 

дошкільної 

освіти 

Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей  

- кількість діючих 

закладів дошкільної 

освіти (од), 

2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

дошкільної 

  35 35 36 Підвищення рівня охоплення 

дошкільною освітою дітей 

дошкільного віку 

-кількість груп (од.)  392 392 404 

-кількість дітей (осіб)  10133 10133 10133 

1.1. Забезпечення якісного 

виховання дітей у закладах 

дошкільної освіти  

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

560427,6 177905,0 189567,2 192955,4 



 Продовження додатка 1 

 

 

освіти  Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, загальний 

фонд) 

33,0 33,0   

1.2. Забезпечення 

харчуванням вихованців  у 

закладах дошкільної освіти      

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

47653,9 14926,0 15926,0 16801,9 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) 

51877,8 

 

16249,0 17337,6 18291,2 

 

1.3. Підвищення рівня 

комфортних умов для 

вихованців закладів 

дошкільної освіти 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

107945,1 33123,0 36409,7 38412,4 

 

Покращення умов 

перебування дітей у 

закладах дошкільної освіти 

 Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

497,0 156,0 166,0 175,0 

 1.4. Реалізація заходів з 

протипожежної безпеки 
Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

1508,9 474,0 503,6 531,3 Дотримання вимог чинного 

законодавства щодо 

протипожежної безпеки 

 1.5. Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

4800,0 1500,0 1600,0 1700,0 Покращення умов 

перебування  вихованців у 

закладах дошкільної освіти 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

18,0 18,0   
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освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, 

спеціальний фонд) 

 Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

224,0 126,0 48,0 50,0 

 1.6. Капітальний ремонт 

будівель, приміщень, 

інженерних мереж, 

території 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

17800,0 5500,0 6000,0 6300,0 

 1.7. Оснащення закладів 

дошкільної освіти 

пожежною сигналізацією 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
2100,0 600,0 700,0 800,0 

Дотримання вимог 

чинного законодавства 

щодо протипожежної 

безпеки 

2. Виконання 

міської 

програми 

«Місто Суми - 

територія 

добра та 

милосердя» на 

2019-2021 роки 

 

2.1. Соціальна підтримка 

вихованців закладів 

дошкільної освіти, які 

потребують особливої 

соціальної уваги. 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Сумської 

міської ради, 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської ради, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
180,5 46,5 65,0 69,0 

Підвищення рівня 

соціальної захищеності 

найбільш вразливих верств 

населення 

3. Виконання 

міської 

програми 

«Соціальна 

підтримка 

учасників 

антитерористи

чної операції 

та членів їх 

сімей» на 2017-

2019 роки» 

3.1. Соціальна підтримка 

вихованців дошкільних 

навчальних закладів, 

батьки яких 

безпосередньо беруть, 

брали участь у 

проведенні 

антитерористичної 

операції або загинули 

під час проведення 

антитерористичної 

операції 

 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
5871,0 1368,0 2191,0 2312,0 

Підвищення рівня соціальної 

захищеності сімей учасників 

антитерористичної операції та 

сімей загиблих при виконанні 

службового обов’язку під час 

проведення 

антитерористичної операції. 
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4. Охоплення 

дітей 

дошкільною 

освітою 

4.1. Проведення системонї 

роз’яснювальної роботи 

серед батьків, діти яких 

досягли 5-ти річного віку, 

щодо значення дошкільної 

освіти у підготовці дітей до 

школи  

2019 2021 

роки  

 

 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

дошкільної 

освіти 

 

У межах видатків 

галузі 
    

Підвищення ефективності 

роботи з батьками, 

забезпечення надання 

якісної дошкільної освіти 

дітям старшого 

дошкільного віку 
4.2. Забезпечення 100% 

охоплення дітей 

п’ятирічного віку різними 

формами дошкільної освіти 

У межах видатків 

галузі 
    

4.3. Функціонування груп 

короткотривалого 

перебування «Разом з 

мамою», консультативних 

пунктів при ЗДО та НВК  

У межах видатків 

галузі 
    

Підвищення ефективності 

роботи з батьками 

4.4. Сприяння широкому 

висвітленню роботи по 

забезпеченню населення 

достатньою та якісною 

дошкільною освітою в засобах 

масової інформації, соціальних 

мережах, власних Інтернет-

сайтах. 

У межах видатків 

галузі  

    Популяризація знань з 

родинної педагогіки, 

досвіду забезпечення 

взаємозв’язку між сім’єю та 

ДНЗ 

УСЬОГО по підпрограмі 1 без коштів на виконання інших міських 

програм  

 
794885,3 250610,0 268258,1 276017,2  

у тому числі Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
717535,5 226428,0 242406,5 248701,0  

 Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
76577,8 23849,0 25637,6 27091,2  

 Кошти державного 

бюджету (субвенція 

з місцевого 

бюджету на надання 

державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

33,0 33,0   
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державного 

бюджету, загальний 

фонд) 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція 

з місцевого 

бюджету на надання 

державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, 

спеціальний фонд) 

18,0 18,0   

 

 Кошти обласного 

бюджету 

(виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

497,0 156,0 166,0 175,0 

 

 Кошти обласного 

бюджету 

(виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

224,0 126,0 48,0 50,0 

 

Кошти на виконання інших міських програм (п. 2, 3) Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

6051,5 1414,5 2256,0 2381,0 

 

РАЗОМ  800936,8 252024,5 270514,1 278398,2  

Загальна середня освіта  у закладах загальної середньої освіти (підпрограма 2) 
1. Розвиток 

загальної 

середньої 

освіти 

Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти  

- кількість діючих 

закладів загальної 

середньої освіти (од), 

 2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

  30 30 30  

- кількість діючих  НВК 

(од.) 
  7 7 7  

-кількість класів (од.)   1022 1048 1082  
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-кількість учнів (осіб) ради, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти  

  28667 29512 30050  

-кількість дошкільних 

груп (од.) 
  56 56 56  

-кількість вихованців 

(осіб) 
  1264 1264 1264  

1.1. Забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти 

учнів закладів загальної 

середньої освіти  

Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, загальний 

фонд) 

1000776,0 298795,6 338122,7 363857,7 Підвищення якості загальної 

середньої освіти 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

на здійснення 

переданих видатків у 

сфері освіти за 

рахунок коштів 

освітньої субвенції, 

загальний фонд) 

1204,4 1204,4   

Кошти державного 

бюджету (дотація з 

місцевого бюджету 

на здійснення 

переданих з 

державного бюджету  

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров`я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету, 

загальний фонд) 

2855,8 2855,8   

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

323657,9 95500,0 110770,4 117387,5 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

3591,6 1146,0 1222,8 1222,8 

1.2. Надання можливості 

отримання загальної 

середньої освіти дітям з 

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

3108,6 776,6 1135,0 1197,0 Надання освітніх послуг 

громадянам міста 
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особливими освітніми 

потребами, які 

навчаються у 

спеціальних та 

інклюзивних класах 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, загальний 

фонд) 

1.3. Організація якісного 

харчування учнів 

закладів загальної 

середньої освіти, 

дошкільних та шкільних 

підрозділів НВК  

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

55479,1 17376,9 18541,2 19561,0 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) 

56901,0 17822,3 19016,4 20062,3 

1.4. Підвищення рівня 

комфортних умов для 

учнів закладів загальної 

середньої освіти та НВК 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

178279,2 55839,3 59580,5 62859,4 Покращення умов 

перебування дітей та учнів 

у закладах освіти 

    Кошти державного 

бюджету (субвенція 

з місцевого 

бюджету на надання 

державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, загальний 

фонд) 

1555,0 300,0 612,0 643,0 

    Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на забезпечення 

якісної, сучасної та 

16233,0 4219,0 5846,0 6168,0 
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доступної загальної 

середньої освіти "Нова 

українська школа", 

загальний фонд) 

    Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

загальний фонд) 

152,7 152,7   

    Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

394,3 175,0 106,7 112,6 

    Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

 

153,8 48,2 51,4 54,2 

  1.5. Реалізація заходів з 

протипожежної безпеки 
  Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

2653,8 848,0 878,2 927,6 дотримання вимог чинного 

законодавства щодо 

протипожежної безпеки 

  1.6. Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування 

  Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

10310,0 4110,0 3000,0 3200,0 Покращення умов 

перебування дітей та учнів 

у закладах освіти 

    Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти "Нова 

українська школа", 

спеціальний фонд) 

739,0 739,0   

    Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання державної 

374,8 

 

374,8 
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підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, 

спеціальний фонд) 

    Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

138,0 63,0 35,0 40,0 

  1.7. Капітальний ремонт 

будівель та приміщень 

  Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

28105,8 10005,8 8800,0 9300,0 

  1.8. Оснащення закладів 

загальної середньої 

освіти  пожежною 

сигналізацією 

  
Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
8400,0 900,0 3500,0 4000,0 

дотримання вимог чинного 

законодавства щодо 

протипожежної безпеки 

2. Виконання 

міської 

програми 

«Місто Суми - 

територія 

добра та 

милосердя» на 

2019-2021 

роки 

2.1.Соціальна підтримка 

учнів закладів загальної 

середньої освіти, які 

потребують особливої 

соціальної уваги. 
 

2019-2021 

роки 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Сумської 

міської ради, 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської ради, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

329,0 104,3 109,9 114,8 Підвищення рівня 

соціальної захищеності 

найбільш вразливих 

верств населення 

3. Виконання 

міської 

програми 

«Соціальна 

підтримка 

учасників 

антитерорист

ичної операції 

та членів їх 

сімей» на 

2017-2019 

роки» 

3.1. Соціальна підтримка 

учнів та вихованців 

закладів освіти, батьки 

яких є учасниками 

антитерористичної 

операції, добровольцями 

– учасниками 

антитерористичної 

операції або загиблими 

(померлими) учасниками 

антитерористичної 

операції. 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

8605,0 2691,0 2878,0 3036,0 

 Підвищення рівня 

соціальної захищеності 

сімей учасників 

антитерористичної 

операції та сімей загиблих 

при виконанні службового 

обов’язку під час 

проведення 

антитерористичної 

операції. 
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4. Виконання 

міської 

програми 

«Автоматизац

ія 

муніципальни

х 

телекомуніка

ційних систем 

на 2017-2019 

роки в м. 

Суми» 

 

4.1. Встановлення 

сучасних систем 

відеоспостереження в 

закладах освіти міста 

 Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

2817,2 1747,2 520,0 550,0 Підвищення рівня безпеки 

в закладах загальної 

середньої освіти 

5. Обов’язкове 

здобуття 

громадянами 

повної 

загальної 

середньої 

освіти, 

урізноманітне

ння моделей 

організації 

освіти  

5.1. Проведення  

просвітницької роботи 

серед учнів та батьків, 

надання методичної 

допомоги вчителям -

предметникам щодо 

якісної підготовки до 

ЗНО 

  У межах видатків 

галузі 
    Підвищення рівня 

навчальних досягнень 

школярів міста 

  5.2. Функціонування 

класів з поглибленим 

вивченням предметів та 

курсів за вибором 

  У межах видатків 

галузі 
    Створення сприятливих 

умов для навчання та 

розвитку особистості, 

забезпечення принципу 

дитиноцентризму 

  5.3.Забезпечення 

охоплення навчанням 

дітей та підлітків 

шкільного віку 

  У межах видатків 

галузі 
    Охоплення повною 

загальною середньою 

освітою неповнолітніх 
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  5.4. Організація 

індивідуальних занять, 

консультацій, 

факультативів, гуртків за 

інтересами 

  

У межах видатків 

галузі 
    

Забезпечення 

диференційованого 

навчання та індивідуальної 

роботи з учнями. 

Сприяння творчого 

розвитку дитини, 

поєднання змістовного 

дозвілля з різними 

формами освітньої 

діяльності 

УСЬОГО по підпрограмі 2 без урахування коштів на виконання інших 

міських програм  

 
1695063,8 513252,4 571218,3 610593,1  

у тому числі Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, загальний 

фонд) 

1000776,0 298795,6 338122,7 363857,7 

 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

на здійснення 

переданих видатків у 

сфері освіти за 

рахунок коштів 

освітньої субвенції, 

загальний фонд) 

1204,4 1204,4   

 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція 

з місцевого 

бюджету на надання 

державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету, загальний 

фонд) 

4663,6 1076,6 1747,0 1840,0 

 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 
374,8 

 

374,8 
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місцевого бюджету 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, 

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) 

16233,0 4219,0 5846,0 6168,0 

 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти "Нова 

українська школа", 

спеціальний фонд) 

 

739,0 739,0 

   

 Кошти державного 

бюджету (дотація з 

місцевого бюджету 

на здійснення 

переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров`я за 

рахунок відповідної 

2855,8 2855,8 
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додаткової дотації з 

державного бюджету, 

загальний фонд) 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

загальний фонд) 

152,7 152,7 

   

 Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
560070,0 169564,2 189770,3 200735,5  

 Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
107462,2 34032,3 35590,6 37839,3  

 Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

394,3 175,0 106,7 112,6 

 

 Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

138,0 63,0 35,0 40,0 

 

Кошти на виконання інших міських програм (п. 2, 3, 4) Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

11751,2 4542,5 3507,9 3700,8 

 

РАЗОМ  1706815,0 517794,9 574726,2 614293,9  

Загальна середня освіта у вечірній (змінній) школі (підпрограма 3) 
1. Розвиток 

загальної 

середньої 

освіти у 

вечірній 

Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти у вечірній (змінній) школі  

- кількість діючих 

вечірніх шкіл  (од), 

 2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

  1 1 1  

-кількість класів (од.)   5 5 5  

-кількість учнів (осіб)   63 63 63  
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(змінній) 

школі 

1.1. Забезпечення 

належного навчання учнів 

вечірньої (змінної) школи  

міської 

ради, 

вечірня 

(змінна) 

школа 

Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, загальний 

фонд) 

3101,4 947,9 1037,3 1116,2 Підвищення якості загальної 

середньої освіти у вечірній 

(змінній) школі 

1.2. Підвищення рівня 

комфортних умов для 

учнів вечірньої (змінної) 

школи 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

4,5 1,4 1,5 1,6 

УСЬОГО по підпрограмі 3  
3105,9 949,3 1038,8 1117,8  

у тому числі  Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, 

загальний фонд) 

3101,4 947,9 1037,3 1116,2 

 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

4,5 1,4 1,5 1,6 

 

Спеціальна освіта (підпрограма 4) 
1. Розвиток 

загальної 

середньої 

освіти для 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Забезпечення належних умов для надання загальної середньої освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами 

 

- кількість діючих 

спеціальних шкіл   (од) 

 2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської ради, 

спеціальна 

загальноосвіт

ня школа 

  1 1 1  

-кількість класів (од.)   11 11 11  

-кількість учнів (осіб)   108 108 108  

1.1. Забезпечення 

належного навчання учнів 

спеціальної 

загальноосвітньої школи  

Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, 

загальний фонд) 

16375,3 5156,7 5404,5 5814,1 Підвищення якості загальної 

середньої освіти у 

спеціальній загальноосвітній 

школі 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд)  

8596,4 2541,6 2932,9 3121,9 

 

1.2. Організація якісного 

харчування учнів 
спеціальної 

загальноосвітньої школи 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

1032,3 303,0 354,9 374,4 Забезпечення 

виконання норм  дитячого 

харчування, затверджених 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

22.11.2005 № 1591 «Про 

затвердження норм 

харчування у навчальних 

та оздоровчих закладах» 
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1.3. Підвищення рівня 

комфортних умов для 

учнів спеціальної школи 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

3668,4 1149,0 1226,0 1293,4 Покращення умов 

перебування учнів у 

закладах освіти 

1.4. Реалізація заходів з 

протипожежної безпеки 
Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

14,7 4,6 4,9 5,2 

1.5. Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

299,3 134,9 80,0 84,4 

 

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

15,0 15,0   

1.6. Капітальний ремонт 

будівель та приміщень 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

513,4 75,0 213,4 225,0 

1.7. Оснащення 

пожежною сигналізацією 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

300,0 300,0   

УСЬОГО по підпрограмі 4  30814,8 9679,8 10216,6 10918,4  

у тому числі  Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, 

загальний фонд) 

16375,3 5156,7 5404,5 5814,1 

 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
13311,8 3998,2 4518,7 4794,9  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
1112,7 509,9 293,4 309,4  

 Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

спеціальний фонд) 

15,0 15,0 

   

Позашкільна освіта (підпрограма 5) 
1. Розвиток 

позашкільної 

Забезпечення належних умов для надання позашкільної освіти  

- кількість діючих 

закладів позашкільної  

 2019-2021 Управління   4 4 4   
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освіти освіти (од) роки освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

позашкільн

ої освіти  

- кількість груп (од.)   562 562 562 

-кількість дітей, 

охоплених позашкільною 

освітою (осіб) 

  10710 10710 10710 

1.1. Забезпечення 

належного навчання 

вихованців закладів 

позашкільної освіти  

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

75805,9 22834,2 25650,1 27321,6 

1.2. Підвищення рівня 

комфортних умов для 

вихованців закладів 

позашкільної освіти 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

12660,0 3965,3 4231,0 4463,7 

  1.3. Реалізація заходів з 

протипожежної безпеки 
  Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

296,9 93 99,2 104,7 

  1.4. Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування 

  Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

676,8 212,0 226,2 238,6 

  1.5. Капітальний ремонт 

будівель  

  Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

1800,0 400,0 600,0 800,0 

  1.6. Оснащення закладів 

позашкільної освіти 

пожежною сигналізацією 

  Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
1500,0 400,0 500,0 600,0 

УСЬОГО по підпрограмі 5  92739,6 27904,5 31306,5 33528,6  

у тому числі  Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
88762,8 26892,5 29980,3 31890,0  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
3976,8 1012,0 1326,2 1638,6  

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері «Освіта» (підпрограма 6) 
1.  Стабільне 

фінансування 

закладів 

освіти 

1.1. Забезпечення 

ведення бухгалтерського 

обліку закладів та 

установ освіти, складання 

та надання кошторисної, 

звітної, фінансової 

документації, 

2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

10462,0 3199,8 3499,7 3762,5 

Дотримання вимог 

законодавства щодо 

ведення бухгалтерського 

обліку, забезпечення 

фінансування закладів 

освіти, контроль за 

веденням бухгалтерського   Кошти міського 63,0 20,0 21,0 22,0 
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фінансування установ 

згідно з затвердженими 

кошторисами 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

обліку та звітності установ 

УСЬОГО по підпрограмі 6  10525,0 3219,8 3520,7 3784,5  

у тому числі Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

10462,0 3199,8 3499,7 3762,5  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

63,0 20,0 21,0 22,0  

Централізоване господарське обслуговування закладів освіти (підпрограма 7) 
1. Стабільне 

функціонуван

ня закладів 

освіти 

1.1. Забезпечення 

раціонального 

використання 

енергоресурсів, 

створення безпечних та 

комфортних умов 

перебування здобувачів 

освіти у приміщеннях 

закладів 

2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

1685,3 495,1 573,8 616,4 
Організація підготовки 

закладів освіти до 

навчального року та 

роботи в осінньо – 

зимовий період   Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

96,3 48,0 23,5 24,8 

УСЬОГО по підпрограмі 7  1781,6 543,1 597,3 641,2  

у тому числі Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
1685,3 495,1 573,8 616,4  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
96,3 48,0 23,5 24,8  

Методичне забезпечення закладів освіти (підпрограма 8) 

1. Стабільне 

функціонуван

ня закладів 

освіти 

Забезпечення належної 

методичної роботи у 

закладах освіти, 

забезпечення роботи 

Інформаційно – 

методичного центру 

2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

10082,4 3094,0 3371,6 3616,8 Координація навчально - 

методичної роботи 

педагогічних колективів 

закладів освіти міста 
  Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

57,4 0,0 28,0 29,4 

УСЬОГО по підпрограмі 8  10139,8 3094,0 3399,6 3646,2  

у тому числі Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
10082,4 3094,0 3371,6 3616,8  
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Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
57,4 0,0 28,0 29,4  

Інші програми та заходи у сфері освіти (підпрограма 9) 
1.  Забезпечення 

можливостей 

використання 

творчого 

потенціалу 

дітей, 

створення 

умов для 

розвитку і 

підтримки 

талантів, 

захист дітей  

1.1. Надання адресної 

підтримки обдарованій 

молоді шляхом 

призначення та виплати  

стипендій 

2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

255,4 80,0 85,4 90,0 
Фінансове заохочення  

обдарованих учнів 

1.2. Реалізація міського 

проекту «Мистецтво і 

діти» Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

65,2 20,4 21,8 23,0 

Удосконалення системи 

роботи з обдарованою 

молоддю, сприяння 

розвитку їх 

інтелектуальних творчих 

здібностей 

УСЬОГО по підпрограмі 9  320,6 100,4 107,2 113,0  

у тому числі Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
320,6 100,4 107,2 113,0  

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (підпрограма 10) 

1.  Підвищення 

рівня 

комфортних 

умов для 

здобувачів 

освіти в МНВК 

 

1.1. Забезпечення 

належних умов навчання 

учнів у МНВК 

2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

МНВК 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

8078,6 2500,0 2700,4 2878,2 

Задоволення потреб учнів 

закладів загальної 

середньої освіти у 

професійному 

самовизначенні і творчій 

самореалізації відповідно 

до їх здібностей, інтересів, 

наявних умов; створення 

умов для професійного (що 

передбачає одержання 

професії) профільного 

навчання 

1.2. Підвищення рівня 

комфортних умов учнів у 

МНВК 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

2716,3 850,8 907,8 957,7 

Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

25,0 25,0   

1.3. Реалізація заходів з 

протипожежної безпеки у 

МНВК 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

204,3 77,7 61,6 65,0 

1.4. Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування для МНВК 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

595,1 115,1 240,0 240,0 

  1.5. Капітальний ремонт 

будівель та приміщень 

Кошти міського 

бюджету 
641,0 200,0 215,0 226,0 



 Продовження додатка 1 

 

 

МНВК (спеціальний фонд) 

  1.6. Оснащення 

приміщення МНВК 

пожежною сигналізацією 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

500,0 200,0 300,0  

2.  Розвиток 

логопедичних 

пунктів 

2.1. Забезпечення 

належних умов надання 

логопедичних послуг 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

5174,6 1581,6 1730,6 1862,4 
Надання допомоги учням з 

вадами мови 

УСЬОГО по підпрограмі 10  17934,9 5550,2 6155,4 6229,3  

у тому числі Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 
16173,8 5010,1 5400,4 5763,3  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
1736,1 515,1 755,0 466,0  

 Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

25,0 25,0    

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

1 Проведення 

розрахунків за 

пільговий 

проїзд у 

міському 

електротранспо

рті та на 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користування 

дітей 1-11 

класів, які 

навчаються в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

м. Суми 

1.1. Виплата компенсацій 

за пільговий проїзд у 

міському 

електротранспорті 

дітей 1-11 класів 

(50%) 

 

2019-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет 

Сумської 

міської 

ради, 

управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти, 

Комунальне 

підприємст

во Сумської 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

549,7 172,2 183,7 193,8 Забезпечення пільговим 

проїздом у міському 

електротранспорті та на 

автобусних маршрутах 

загального користування 

учнів 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%) 

371,6 116,4 124,2 131,0 
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міської 

ради 

«Електроав

тотранс» 

УСЬОГО по підпрограмі 11 Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

921,3 288,6 307,9 324,8  

Професійно – технічна освіта (підпрограма 12) 
1. Розвиток 

професійно – 

технічної 

освіти 

Забезпечення належних умов для надання професійно – технічної освіти   

- кількість діючих 

закладів професійно – 

технічної освіти (од), 

2019-2021 

роки 

Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради, 

заклади 

професійно 

– технічної 

освіти  

  7 7 7 Забезпечення 

функціонування мережі 

закладів професійно – 

технічної освіти м. Суми, 

забезпечення ринку праці 

робітничими кадрами. 

-кількість груп (од.)   143 143 143 

-кількість учнів(осіб)   2921 3038 3038 

1.1. Забезпечення 

належного виховання 

дітей у закладах 

професійно – технічної 

освіти  

Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, загальний 

фонд) 

42700,0 11500,0 14000,0 17200,0 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

226300,0 61000,0 74500,0 90800,0 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

9800,0 3100,0 3300,0 3400,0 

1.2. Забезпечення 

харчуванням учнів у 

закладах професійно – 

технічної освіти 

Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

 

16410,0 5110,0 5500,0 5800,0 Забезпечення 

виконання норм 

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) 

2400,0 750,0 800,0 850,0 

  1.3 Підвищення рівня 

комфортних умов для 

учнів закладів професійно 

– технічної  освіти 

  Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

39990,0 12590,0 13300,0 14100,0 Створення умов для 

отримання якісної 

професійно – технічної 

освіти     Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

12600,0 3900,0 4200,0 4500,0 

    Кошти обласного 

бюджету (виконання 
40,0 40,0   
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депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

    Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

загальний фонд) 

2423,1 2423,1 

 

  

   Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на модернізацію та 

оновлення 

матеріально технічної 

бази професійно – 

технічних навчальних 

закладів, загальний 

фонд) 

402,0 402,0   

 1.4. Стипендіальне 

забезпечення 
  Кошти міського 

бюджету 

(загальний фонд) 

46300,0 14800,0 15300,0 16200,0 

 1.5. Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування 

  Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

537,0 167,0 180,0 190,0 

   Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

спеціальний фонд) 

786,0 786,0   Покращення умов 

перебування учнів у 

закладах освіти 
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   Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, 

спеціальний фонд) 

535,1 535,1   Покращення умов 

перебування учнів у 

закладах освіти 

   Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на модернізацію та 

оновлення 

матеріально технічної 

бази професійно – 

технічних навчальних 

закладів, спеціальний 

фонд) 

495,0 495,0   Покращення умов 

перебування учнів у 

закладах освіти 

1.6. Капітальний ремонт 

будівель 
  Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету за 

рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

спеціальний фонд) 

3030,0 3030,0   Покращення умов 

перебування учнів у 

закладах освіти 

УСЬОГО по підпрограмі 12  404748,2 120628,2 131080,0 153040,0  

у тому числі Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, загальний 

фонд) 

42700,0 11500,0 14000,0 17200,0  

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

за рахунок залишку 

коштів освітньої 

2423,1 2423,1 
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субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

загальний фонд 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на модернізацію та 

оновлення 

матеріально технічної 

бази професійно – 

технічних навчальних 

закладів, загальний 

фонд) 

402,0 402,0    

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

за рахунок залишку 

коштів освітньої 

субвенції , що 

утворився на початок 

бюджетного року, 

спеціальний фонд) 

3816,0 3816,0    

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

місцевого бюджету 

на надання державної 

підтримки особам з 

особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, 

спеціальний фонд) 

535,1 535,1    

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на модернізацію та 

оновлення 

матеріально технічної 

495,0 495,0    
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бази професійно – 

технічних навчальних 

закладів, спеціальний 

фонд) 

 Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

329000,0 93500,0 108600,0 126900,0  

 Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

25337,0 7917,0 8480,0 8940,0  

 Кошти обласного 

бюджету (виконання 

депутатських 

повноважень, 

загальний фонд) 

40,0 40,0    

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій (підпрограма 13) 
1. Розвиток та 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

освіти 

1.1. Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування 

2019 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 

01.01.2019 

спеціальний фонд) 

175,3 175,3    

Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, 

спеціальний фонд) 

575,0 575,0    

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

7,0 7,0    

1.2. Капітальний ремонт 

будівлі 
  Кошти державного 

бюджету (субвенція з 
1682,3 1682,3    
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державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, за рахунок 

залишку на 

01.01.2019 

спеціальний фонд) 

  Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, 

спеціальний фонд) 

1200,0 1200,0    

     Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

64,9 64,9    

2. Виконання 

міської Програми 

підвищення 

енергоефективно

сті в бюджетній 

сфері міста Суми 

на 2017-2019 

роки  

2.1.Підвищення 

енергоефективності в 

закладах освіти м. Суми  

2019 рік Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської ради, 

заклади 

освіти 

м. Суми 

Кошти державного 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

9380,2 9380,2   Впровадження 

автоматизованого збору 

даних приладового обліку 

енергоресурсів, 

покращення параметрів 

мікроклімату в будівлі, 

забезпечення економії 

споживання комунальних 

послуг та енергоносіїв,  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

100,5 100,5   

УСЬОГО по підпрограмі 13 без урахування коштів на виконання інших 

міських програм 

 3704,5 3704,5    

у тому числі Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, за рахунок 

1857,6 1857,6    



 Продовження додатка 1 

 

 

залишку на 

01.01.2019 

спеціальний фонд) 

 Кошти державного 

бюджету (субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, 

спеціальний фонд) 

1775,0 1775,0    

 Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

71,9 71,9    

Кошти на виконання інших міських програм (п.2)  9480,7 9480,7    

РАЗОМ  13185,2 13185,2    

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів (підпрограма 14) 
1. Розвиток 

інклюзивно – 

ресурсного 

центру 

1.1. Забезпечення 

належних умов надання 

послуг здобувачам освіти з 

особливими освітніми 

потребами 

 Управління 

освіти і 

науки 

Сумської 

міської 

ради 

Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, 

загальний фонд) 

4256,8 1284,4 1431,7 1540,7 

Проведення комплексної 

психолого-педагогічної 

оцінки розвитку дитини, 

надання психолого-

педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг дітям з 

особливими освітніми 

потребами віком від 2 до 

18 років та забезпечення їх 

системного 

кваліфікованого супроводу 

 

Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

824,9 251,3 277,1 296,5 

1.2. Підвищення рівня 

комфортних умов в ІРЦ 
Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

466,8 146,2 156,0 164,6 
Створення належних умов 

для функціонування 

інклюзивно – ресурсного 

центру 

1.3. Придбання 

обладнання 

довгострокового 

користування для ІРЦ 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

95,8 30,0 32,0 33,8 

УСЬОГО по підпрограмі 14  5644,3 1711,9 1896,8 2035,6  

у тому числі Кошти державного 

бюджету (освітня 

субвенція, 

загальний фонд) 

4256,8 1284,4 1431,7 1540,7 
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     Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд) 

1291,7 397,5 433,1 461,1  

     Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 
95,8 30,0 32,0 33,8 

 

Будівництво освітніх установ та закладів (підпрограма 15) 
1. Розвиток та 

модернізація 

матеріально-

технічної бази 

закладів 

освіти 

1.1.Будівництво освітніх 

закладів та об’єктів 

освітнього напрямку 

2019 Управління 

капітальног

о 

будівництва 

та 

дорожнього 

господарств

а Сумської 

міської 

ради 

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

7646,5 7646,5    

1.2. Реконструкція 

будівель, споруд та інших 

об’єктів закладів освіти  

Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

3791,3 3791,3    

УСЬОГО по підпрограмі 15 Кошти міського 

бюджету 

(спеціальний фонд) 

11437,8 11437,8    

           

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ без урахування коштів на виконання інших міських 

програм  

 3083767,4 952674,5 1029103,2 1101989,7  

у тому числі:  

Кошти міського бюджету загальний фонд 1749621,7 532969,8 588971,0 627680,9  

 спеціальний фонд 228024,8 79443,0 72187,3 76394,5  

Кошти державного бюджету освітня субвенція, 

загальний фонд 

1067209,5 317684,6 359996,2 389528,7  

 субвенція з місцевого 

бюджету на 

здійснення переданих 

видатків у сфері 

освіти за рахунок 

коштів освітньої 

субвенції, загальний 

фонд 

1204,4 1204,4    

 субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на забезпечення 

16233,0 4219,0 5846,0 6168,0  
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якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти 

"Нова українська 

школа", загальний 

фонд 

 субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти "Нова 

українська школа", 

спеціальний фонд) 

739,0 739,0 

  

 

 дотація з місцевого 

бюджету на 

здійснення переданих 

з державного 

бюджету  видатків з 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров`я за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету, 

загальний фонд 

2855,8 2855,8    

 субвенція з місцевого 

бюджету за рахунок 

залишку коштів 

освітньої субвенції , 

що утворився на 

початок бюджетного 

року, загальний фонд 

152,7 152,7    

 субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, за рахунок 

залишку на 

1470,0 1470,0    
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01.01.2019, 

спеціальний фонд 

 субвенція з 

державного бюджету 

міському бюджету на 

здійснення заходів 

щодо соціально – 

економічного 

розвитку окремих 

територій, 

спеціальний фонд 

2162,6 2162,6    

 субвенція з місцевого 

бюджету за рахунок 

залишку коштів 

освітньої субвенції , 

що утворився на 

початок бюджетного 

року, загальний фонд 

2423,1 2423,1 

 
   

 субвенція з місцевого 

бюджету за рахунок 

залишку коштів 

освітньої субвенції , 

що утворився на 

початок бюджетного 

року, спеціальний 

фонд 

3816,0 3816,0    

 субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на модернізацію та 

оновлення 

матеріально технічної 

бази професійно – 

технічних навчальних 

закладів, загальний 

фонд 

402,0 402,0    

 субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на модернізацію та 

оновлення 

матеріально 

технічної бази 

495,0 495,0    
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професійно – 

технічних 

навчальних закладів, 

спеціальний фонд 

 субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

особа з особливими 

освітніми потребами 

за рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету, 

загальний фонд 

4696,6 1109,6 1747,0 1840,0  

 субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

особа з особливими 

освітніми потребами 

за рахунок 

відповідної субвенції 

з державного 

бюджету, 

спеціальний фонд 

927,9 927,9    

Кошти обласного бюджету  загальний фонд 956,3 396,0 272,7 287,6  

спеціальний фонд 377,0 204,0 83,0 90,0  

Кошти на виконання інших міських програм ( п.2,3 підпрограми 1, п. 2, 3, 4 

підпрограми 2, п.2 підпрограми 13) 
 27283,4 15437,7 5763,9 6081,8  

РАЗОМ   3111050,8 968112,2 1034867,1 1108071,5  

 

 

Сумський міський голова                                    О. М. Лисенко 
 

 

Виконавець: Дрига Т.В. 

___________________.2019 р. 



1034867098 962596798 72270300 1108071535 1031587035 76484500  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 , грн 3 083 767 404,0 952 674 471,0 863 416 971,0 89 257 500,0 1 029 103 198,0 956 832 898,0 72 270 300,0 1 101 989 735,0 1 025 505 235,0 76 484 500,0

КПКВК 0611010

Всього на виконання підпрограми, грн 794 885 300,0 250 610 000,0 226 617 000,0 23 993 000,0 268 258 100,0 242 572 500,0 25 685 600,0 276 017 200,0 248 876 000,0 27 141 200,0

у т.ч. оплата праці з нарахуванням 177 938 000,0 177 938 000,0 189 567 200,0 189 567 200,0 192 955 400,0 192 955 400,0

витрати на харчування 31 175 000,0 14 926 000,0 16 249 000,0 33 263 600,0 15 926 000,0 17 337 600,0 35 093 100,0 16 801 900,0 18 291 200,0

інші поточні витрати 33 279 000,0 33 279 000,0 36 575 700,0 36 575 700,0 38 587 400,0 38 587 400,0

витрати на заходи з протипожежної безпеки 1 508 900,0 474 000,0 474 000,0 503 600,0 503 600,0 531 300,0 531 300,0

придбання обладнання довгострокового користування 1 644 000,0 1 644 000,0 1 648 000,0 1 648 000,0 1 750 000,0 1 750 000,0

капітальний ремонт будівель, приміщень, інженерних мереж, території 5 500 000,0 5 500 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0 6 300 000,0 6 300 000,0

оснащення закладів дошкільної освіти пожежною сигналізацією 600 000,0 600 000,0 700 000,0 700 000,0 800 000,0 800 000,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість діючих закладів дошкільної освіти, од. 35 35 36

Показник продукту:

кількість груп (од,) 392 392 404

кількість дітей (осіб) 10 133 10 133 10 133

середньорічна кількість вихованців, які забезпечені харчування (осіб) 9 830 9 830 9 830

середньорічна кількість діто -днів харчування 1 517 431 1 517 431 1 517 431

кількість обладнання для придбання 55 50 50

кількість проведених капітальних ремонтів 28 28 28

Показник ефективності:

середні витрати на утримання 1 дитини,  грн 24 732,06 26 473,71 27 239,44

середня вартість харчування 1 дитини, грн 20,54 21,92 23,13

Мета: забезпечення належних умов длля надання дошкільної освіти та виховання дітей

в тому числі

Разом

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  

Мета, КПКВК, завдання та результативні показники Програми

Підпрограма 1. Дошкільна освіта

2020 рік (прогноз)

в тому числі

Додаток 2

Результативні показники виконання завдань комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021 роки» 

в тому числі

2021рік (прогноз)
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КПКВК)

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до 

рішення Сумської місьої ради від 19 грудня 2018 року №4326-

МР "Про затвердження комплексної міської програми 

"Освіта м. Суми на 2019-2021 роки"                                                                                  

2019 рік (план)

Разом Разом

від  _____________  2019 року № _____ - МР



середня вартість обладнання 30 000,00 32 960,00 35 000,00

середня вартість капітального ремонту 200 000,00 215 000,00 225 000,00

Показник якості: 

Динаміка збільшення кількості закладів дошкільної освіти до фактичного 

показника попереднього року

100,00 100 102,9

Відсоток дітей п'ятирічного віку, охоплених різними формами дошкільної 

освіти

100 100 100

Організація якісного харчування вихованців у закладах дошкільної освіти

100 100 100

КПКВК 0611020

Всього на виконання підпрограми, тис.грн 1 695 063 820,0 513 252 420,0 478 043 320,0 35 209 100,0 571 218 300,0 535 592 700,0 35 625 600,0 610 593 100,0 572 713 800,0 37 879 300,0

у т.ч. оплата праці з нарахуванням 400 278 420,0 399 132 420,0 1 146 000,0 451 250 900,0 450 028 100,0 1 222 800,0 483 665 000,0 482 442 200,0 1 222 800,0

витрати на харчування 35 199 200,0 17 376 900,0 17 822 300,0 37 557 600,0 18 541 200,0 19 016 400,0 39 623 300,0 19 561 000,0 20 062 300,0

інші поточні витрати  60 734 199,99   60 686 000,00      48 200,00   66 196 600,00        66 145 200,0         51 400,0       69 837 200,0      69 783 000,0         54 200,0 

витрати на заходи з протипожежної безпеки 2 653 800,0 848 000,0 848 000,0 878 200,0 878 200,0 927 600,0 927 600,0

придбання обладнання довгострокового користування 5 286 800,0 5 286 800,0 3 035 000,0 3 035 000,0 3 240 000,0 3 240 000,0

капітальний ремонт будівель, приміщень, інженерних мереж, території
10 005 800,0 10 005 800,0 8 800 000,0 8 800 000,0 9 300 000,0 9 300 000,0

оснащення закладів загальної середньої освіти освіти пожежною 

сигналізацією
900 000,0 900 000,0 3 500 000,0 3 500 000,0 4 000 000,0 4 000 000,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість діючих закладів загальної середньої освіти, од. 30 30 30

кількість діючих НВК (од.) 7 7 7

Показник продукту:

кількість класів 1 022 1 048 1 082

кількість учнів 28 667 29 512 30 050

кількість дошкільних груп 56 56 56

кількість вихованців 1 264 1 264 1 264

середньорічна кількість дітей, які забезпечені харчування (осіб) 13 760 13 760 13 760

середньорічна кількість діто -днів харчування 1 940 528 1 940 528 1 940 528

кількість обладнання для придбання 336 190 195

кількість проведених капітальних ремонтів 33 28 28

Показник ефективності:

середні витрати на утримання 1 дитини, грн 17 147,85 18 560,51 19 499,05

середня вартість харчування 1 дитини, грн 8,95 9,55 10,08

середня вартість обладнання 15 740,00 15 974 16 615

середня вартість капітального ремонт 300 000,00 314 286 332 143

Показник якості: 

Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених загальною середньою 

освітою, до фактичного показника попереднього року, %

100 103 102

Організація якісного харчування вихованців у закладах загальної середньої 

освіти 80 81 82

Мета: забезпечення належних умов надання загальної середньої освіти

Підпрограма 2. Загальна середня освіта у закладах загальної середньої освіти



КПКВК 0611030

Всього на виконання підпрограми, грн 3 105 900,0 949 300,0 949 300,0 0,0 1 038 800,0 1 038 800,0 0,0 1 117 800,0 1 117 800,0 0,0

у т.ч. оплата праці з нарахуванням 947 900,0 947 900,0 1 037 300,0 1 037 300,0 1 116 200,0 1 116 200,0

інші поточні витрати 1 400,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 1 600,0 1 600,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість діючих вечірніх шкіл, од. 1 1 1

Показник продукту:

кількість класів 5 5 5

кількість учнів 63 63 63

Показник ефективності:

середні витрати на утримання 1 дитини, тис. грн 15068,25 16488,89 17742,86

Показник якості: 

Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених загальною середньою 

освітою, до фактичного показника попереднього року, %
100 100 100

КПКВК 0611070

Всього на виконання підпрограми, грн 30 814 800,0 9 679 800,0 9 154 900,0 524 900,0 10 216 600,0 9 923 200,0 293 400,0 10 918 400,0 10 609 000,0 309 400,0

у т.ч. оплата праці з нарахуванням 7 698 300,0 7 698 300,0 8 337 400,0 8 337 400,0 8 936 000,0 8 936 000,0

витрати на харчування 303 000,0 303 000,0 354 900,0 354 900,0 374 400,0 374 400,0

інші поточні витрати 3 668 400,0 1 149 000,0 1 149 000,0 1 226 000,0 1 226 000,0 1 293 400,0 1 293 400,0

витрати на заходи з протипожежної безпеки 4 600,0 4 600,0 4 900,0 4 900,0 5 200,0 5 200,0

придбання обладнання довгострокового користування 149 900,0 149 900,0 80 000,0 80 000,0 84 400,0 84 400,0

капітальний ремонт будівель, приміщень, інженерних мереж, території 75 000,0 75 000,0 213 400,0 213 400,0 225 000,0 225 000,0

оснащення пожежною сигналізацією 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість діючих закладів спеціальної освіти, од. 1 1 1

Показник продукту:

кількість класів 11 11 11

кількість учнів 108 108 108

середньорічна кількість дітей, які забезпечені харчування (осіб) 108 108 108

середньорічна кількість діто -днів харчування 13 174 15 120 15 120

кількість обладнання для придбання 8 5 5

кількість проведених капітальних ремонтів 1 1 1

Показник ефективності:

середні витрати на утримання 1 дитини, грн 89 627,78 94 598,15 101 096,30

середня вартість харчування 1 дитини, грн 23,00 23,47 24,76

середня вартість обладнання 18 737,50 16 000,00 16 880,00

середня вартість капітального ремонт 75 000,00 213 400,00 225 000,00

Показник якості: 

Мета: забезпечення належних умов надання загальної середньої освіти у вечірній (змінній) школі

Підпрограма 4. Спеціальна освіта

Підпрограма 3.  Загальна середня освіта у вечірній (змінній) школі

Мета: забезпечення належних умов надання загальної середньої освіти для дітей з особливими потребами

Підпрограма 5. Позашкільна  освіта



КПКВК 0611090

Всього на виконання підпрограми, грн 92 739 600,0 27 904 500,0 26 892 500,0 1 012 000,0 31 306 500,0 29 980 300,0 1 326 200,0 33 528 600,0 31 890 000,0 1 638 600,0

у т.ч. оплата праці з нарахуванням 22 834 200,0 22 834 200,0 25 650 100,0 25 650 100,0 27 321 600,0 27 321 600,0

інші поточні витрати 3 965 300,0 3 965 300,0 4 231 000,0 4 231 000,0 4 463 700,0 4 463 700,0

витрати на заходи з протипожежної безпеки 93 000,0 93 000,00 99 200,00 99 200,00 104 700,00 104 700,00

придбання обладнання довгострокового користування 212 000,0 212 000,0 226 200,0 226 200,0 238 600,0 238 600,0

капітальний ремонт будівель, приміщень, інженерних мереж, території 400 000,0 400 000,0 600 000,0 600 000,0 800 000,0 800 000,0

оснащення закладів позашкільної освіти пожежною сигналізацією 400 000,0 400 000,0 500 000,0 500 000,0 600 000,0 600 000,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість діючих закладівпозашкільної освіти, од. 4 4 4

Показник продукту:

кількість груп 562 562 562

кількість відвідувачів 10 710 10 710 10 710

кількість обладнання для придбання 15 15 15

кількість проведених капітальних ремонтів 4 4 4

Показник ефективності:

середні витрати на утримання 1 дитини, тис. грн 2 605,46 2 923,11 3 130,59

середня вартість обладнання 14 133,33 15 080,00 15 906,67

середня вартість капітального ремонт 100 000,00 125 000,00 200 000,00

Показник якості: 

Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою, до 

фактичного показника попереднього року, % 100 100 100

КПКВК 0611161

Всього на виконання підпрограми, грн 10 525 000,0 3 219 800,0 3 199 800,0 20 000,0 3 520 700,0 3 499 700,0 21 000,0 3 784 500,0 3 762 500,0 22 000,0

у т.ч. поточні видатки 3 199 800,0 3 199 800,0 3 499 700,0 3 499 700,0 3 762 500,0 3 762 500,0

придбання обладнання довгострокового користування 20 000,0 20 000,0 21 000,0 21 000,0 22 000,0 22 000,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість відділів, од. 1 1 1

кількість штатних посад спеціалістів (бухгалтерів) 22 22 22

Показник продукту:

кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованою бухгалтерією 22 22 22

кількість самостійних закладів, які фінансуються через централізовану 

бухгалтерію

66 66 66

кількість складених звітів 344 344 344

кількість рахунків 104 104 104

кількість обладнання для придбання 2 2 2

Показник ефективності:

кількість складених звітів на одного працівника 16 16 16

кількість рахунків на одного працівника 5 5 5

Мета: забезпечення належних умов для надання позашкільної освіти

Підпрограма 6. Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері "Освіта"

Мета: забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ



середня вартість обладнання 10000 10500 11000

КПКВК 0611161

Всього на виконання підпрограми, грн 1 781 600,0 543 100,0 495 100,0 48 000,0 597 300,0 573 800,0 23 500,0 641 200,0 616 400,0 24 800,0

у т.ч. поточні видатки 495 100,0 495 100,0 573 800,0 573 800,0 616 400,0 616 400,0

придбання обладнання довгострокового користування 48 000,0 48 000,0 23 500,0 23 500,0 24 800,0 24 800,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість відділів, од. 1 1 1

кількість штатних посад 4 4 4

Показник продукту:

кількість закладів освіти, які обслуговуються відділом 86 86 86

кількість складених звітів 92 96 100

кількість обладнання для придбання 2 2 2

Показник ефективності:

кількість складених звітів на одного працівника 23 24 25

середня вартість обладнання 24 000,00 11 750,00 12 400,00

КПКВК 0611150

Всього на виконання підпрограми, грн 10 139 800,0 3 094 000,0 3 094 000,0 0,0 3 399 600,0 3 371 600,0 28 000,0 3 646 200,0 3 616 800,0 29 400,0

у т.ч. поточні видатки 3 094 000,0 3 094 000,0 3 371 600,0 3 371 600,0 3 616 800,0 3 616 800,0

придбання обладнання довгострокового користування 0,0 0,0 28 000,0 28 000,0 29 400,0 29 400,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість відділів, од. 1 1 1

кількість штатних посад, без робітників 22,75 22,75 22,75

Показник продукту:

методичний супровід та забезпечення результативності педагогів у 

Всеукраїнських фахових конкурсах

22 24 27

проведення методичних заходів, кількість в рік 1 632 1 665 1 700

кількість обладнання для придбання 2 2 2

Показник ефективності:

Динаміка збільшення кількості переможців у Всеукраїнських фахових 

конкурсах у відсотках до попереднього року

100 109 113

Динаміка збільшення кількості проведених заходів, % до попереднього року 100 102 102

середня вартість обладнання 0,00 14 000,00 14 700,00

КПКВК 0611162

Всього на виконання підпрограми, грн 320 600,0 100 400,0 100 400,0 0,0 107 200,0 107 200,0 0,0 113 000,0 113 000,0 0,0

у т.ч. виплата стипендій обдарованим учням 80 000,0 80 000,0 85 400,0 85 400,0 90 000,0 90 000,0

інші поточні видатки 20 400,0 20 400,0 21 800,0 21 800,0 23 000,0 23 000,0

Підпрограма 9. Інші програми та заходи у сфері освіти

Підпрограма 7. Централізоване господарське обслуговування закладів освіти

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

Мета: організація підготовки закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період

Мета: координація навчально - методичної роботи педагогічних колективів закладів освіти міста

Підпрограма 8. Методичне забезпечення закладів освіти



Показники виконання:

Показник витрат: 

кількість  семінарів, од. 2 2 2

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

Показник продукту: 

кількість виплат стипендій міського голови протягом року, од. 10 10 10

кількість призерів, які нагороджуються під час проведення свята, чол.
170 170 170

кількість переможців олімпіад, турнірів, конкурсів міського, обласного та  

всеукраїнського рівнів, осіб 1037 1099 1160

Показник ефективності:

розмір стипендії міського голови на одного учня, грн 400,0 427,0 450,00

середня вартість  подарунка,  грн 120,0 128,2 135,3

кількість залучених  працівників, які   займаються   питаннями  науково-

методичного забезпечення та психологічного супроводу обдарованої 

учнівської молоді, у порівнянні з попереднім роком, осіб
19 19 19

Показник якості:

динаміка збільшення переможців олімпіад, турнірів, конкурсів міського, 

обласного та  всеукраїнського рівнів, % до попереднього року 100 106 106

КПКВК 0611161

Всього на виконання підпрограми, тис. грн 17934900,0 5550200,0 5035100,0 515100,0 6155400,0 5400400,0 755000,0 6229300,0 5763300,0 466000,0

у т.ч. оплата праці з нарахуванням МНВК 8078600,0 2500000,0 2500000,0 2700400,0 2700400,0 2878200,0 2878200,0

інші поточні витрати МНВК 875800,0 875800,0 907800,0 907800,0 957700,0 957700,0

витрати на заходи з протипожежної безпеки МНВК 77700,0 77700,0 61600,0 61600,0 65000,0 65000,0

придбання обладнання довгострокового користування МНВК 115100,0 115100,0 240000,0 240000,0 240000,0 240000,0

капітальний ремонт будівель, приміщень, інженерних мереж, території 200000,0 200000,0 215000,0 215000,0 226000,0 226000,0

оснащення МНВК пожежною сигналізацією 200000,0 200000,0 300000,0 300000,0

оплата праці з нарахуванням логопедичні пункти 1581600,0 1581600,0 1730600,0 1730600,0 1862400,0 1862400,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість навчальних закладів, од. 1 1 1

кількість логопедичних пунктів, од. 12 12 12

Показник продукту:

кількість дітей, що отримують логопедичну допомогу, осіб 805 810 815

кількість обладнання для придбання МНВК 9 1 6

Показник ефективності:

середні витрати на одну дитину при наданні логопедичних послуг, грн 1 964,72 2 136,54 2 285,15
середня вартість обладнання для МНВК 22 222,22 240 000,00 40 000,00
Показник якості:

відсоток учнів, які навчаються на достатньому та високому рівні, % 60% 65% 70%

відсоток учнів з виправленою вимовою, %
95% 95% 95%

Мета: надання допомоги учням з вадами мови; 

Підпрограма 10. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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



Всього на виконання підпрограми 921 284,0 288 551,0 288 551,0 0 307 898,0 307 898,0 324 835,0 324 835,0

КПКВК 213036, 212033

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

288 551,0 288 551,0 0 307 898,0 307 898,0 324 835,0 324 835,0

Показник продукту:

Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському 

електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування, 

осіб

27 224 27 224 27 224,0 27 224,0 27 224,0 27 224,0

розрахункова кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд у 

міському електротранспорті, осіб
11 477 11 477 12 246 12 246 16 150 16 150

кількість місяців пільгового проїзду у міському електротранспорті 12 12 12 12 12 12

розрахункова кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд 

на автобусних маршрутах загального користування, осіб
5 543 5 543 5 915 5 915 6 240 6 240

кількість місяців пільгового проїзду на автобусних маршрутах загального 

користування
12 12 12 12 12 12

очікувана кількість осіб, що скористується правом на пільговий проїзд у 

міському електротранспорті (реалізована кількість пільгових квитків)
137 724 137 724 146 952 146 952 193 795 193 795

очікувана кількість осіб, що скористується правом на пільговий проїзд на 

автобусних маршрутах загального користування (реалізована кількість 

пільгових квитків)

66 512 66 512 70 976 70 976 74 880 74 880

кільіксть підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд учнів 1-

11 класів, од.
1 1 1 1 1 1

Показники ефективності:

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд 

електротранспортом, грн
14 596 14 596 15 308 15 308 29 796,8 29 796,8

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд на автобусних 

маршрутах загального користування, грн
9 700 9 700 10 351 10 351 16 500,0 16 500,0

Показник якості:

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

КПКВК 0611110

Всього на виконання підпрограми, грн 404 748 200,0 120 628 200,0 107 865 100,0 12 763 100,0 131 080 000,0 122 600 000,0 8 480 000,0 153 040 000,0 144 100 000,0 8 940 000,0

у т.ч. оплата праці з нарахуванням 75 600 000,00 72 500 000,00 3 100 000,00 91 800 000,00 88 500 000,00 3 300 000,00 111 400 000,00 108 000 000,0 3 400 000,0

витрати на харчування 16 410 000,00 5 860 000,00 5 110 000,00 750 000,00 6 300 000,00 5 500 000,00 800 000,00 6 650 000,00 5 800 000,0 850 000,0

інші поточні витрати 42 855 100,00 19 355 100,00 15 455 100,00 3 900 000,00 17 500 000,00 13 300 000,00 4 200 000,00 18 600 000,00 14 100 000,0 4 500 000,0

Стипендіальне забезпечення 14 800 000,00 14 800 000,00 15 300 000,00 15 300 000,00 16 200 000,00 16 200 000,00

придбання обладнання довгострокового користування 1 983 100,00 1 983 100,00 180 000,00 180 000,00 190 000,00 190 000,0

Капітальний ремонт будівель 3 030 000,00 3 030 000,00

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість діючих закладів професійно - технічної освіти, од. 7 7 7

Показник продукту:

кількість груп 143 143 143

кількість учнів 2 921 3 038 3 038

середньорічна кількість учнів, які отримують безкоштовне харчування 320 320 320

Підпрограма 12.  Професійно - технічна освіта

Мета: забезпечення належних умов для надання професійно - технічної освіти

Мета: забезпечення пільговим проїздом в електротранспорті окремих категорій громадян



середньорічна кількість учнів, які отримують стипендію 2 426 2 150 2 150

Показник ефективності:

середні витрати на утримання 1 учня, грн 41 297 43 147 50 375

середня вартість харчування в місяць, грн 1 330,73 1 432,29 1 510,42

середній розмір стипендії, грн 508 593 628

КПКВК 0617363

Всього на виконання підпрограми

Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти

3704500,0 3704500,0 3704500,0 0,0
0,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість обладнання, яке необхідно оновити, од. 20

кількість будівель, у яких планується проведення капітального ремонту, од 7

Показник продукту:

кількість обладнання для придбання 20

кількість проведених капітальних ремонтів 7

Показник ефективності:

середня вартість обладнання, грн 36500

середня вартість капітального ремонту, грн 474500

КПКВК 0611170

Всього на виконання підпрограми, тис. грн 5644300,0 1711900,0 1681900,0 30000,0 1896800,0 1864800,0 32000,0 2035600,0 2001800,0 33800,0

оплата праці з нарахуванням ІРЦ 1535700,0 1535700,0 1708800,0 1708800,0 1837200,0 1837200,0

інші поточні витрати ІРЦ 146200,00 146200,00 156000,00 156000,00 164600,00 164600,00

придбання обладнання довгострокового користування ІРЦ 30000,0 30000,0 32000,0 32000,0 33800,0 33800,0

Показники виконання:

Показник витрат:

кількість ІРЦ 1 1 1

Показник продукту:

кількість обладнання для придбання ІРЦ 2 2 2

Показник ефективності:

середня вартість обладнання для ІРЦ 15 000,00 32 000,00 16 900,00

Показник якості:

Підпрограма 15.  Будівництво освітніх установ та закладів

Мета: Будівництво освітніх установ та закладів

Співрозробники - управління освіти і науки Сумської міської ради  разом з управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Всього на виконання підпрограми, грн 11437800,0 11437800,0 0,0 11437800,0

Будівництво освітніх установ та закладів 11437800,0

Сумський міський голова                                 О. М. Лисенко

Виконавець: Дрига Т.В.

_________________ _________2019 р.

Підпрограма 14. Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів

Мета: надання допомоги учням з вадами мови; проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 

років та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу 

Підпрограма 13. 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



Додаток 3 

до рішення Сумської міської ради від 

«Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 19 грудня 

2018 року № 4326 – МР «Про 

затвердження комплексної міської 

програми «Освіта м. Суми на 2019 - 

2021 роки» 

від  _________  2019 року № ____ - МР 

 

Очікувані результати виконання  

комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019-2021роки»  
 

 Найменування показника  Одиниця 

виміру  

проект 

2019 рік 

прогноз 

2020 рік 

прогноз  

2021 рік 

1. Дошкільна освіта 

1.1.Динаміка збільшення кількості закладів дошкільної освіти до фактичного 

показника попереднього року 
відсоток 100 100 102,9 

1.2.Організація якісного харчування вихованців у закладах дошкільної освіти відсоток 100 100 100 

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

1.4.Придбання обладнання довгострокового користування  кількість 55 50 50 

1.5. Проведення капітальних ремонтів кількість 28 28 28 

1.6.Оснащення пожежною сигналізацією заклади 
ЗДО №№ 

28, 2 

ЗДО №№ 

10,14,18 

ЗДО №№ 

7,22,25 

2. Загальна середня освіта у закладах загальної середньої освіти  

1.1. Організація якісного харчування учнів закладів загальної середньої освіти відсоток 80 81 82 

1.2.Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених загальною середньою 

освітою, до фактичного показника попереднього року 
відсоток 100 103 102 



1.3.Придбання обладнання довгострокового користування  кількість 336 190 195 

1.4. Проведення капітальних ремонтів кількість 28 28 28 

1.5. Оснащення пожежною сигналізацією заклади 
ССШ № 7, 

ЗОШ №22 

ССШ № 1 

17, 29 

ЗОШ №№ 12, 

23, гімназія1 

3. Загальна середня освіта у вечірній (змінній) школі 

1.1. Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених загальною середньою 

освітою, до фактичного показника попереднього року  
відсоток 100 100 100 

4. Спеціальна освіта 

1.1..Придбання обладнання довгострокового користування кількість 8 5 5 

1.2.Проведення капітальних ремонтів кількість 1 1 1 

1.3.Оснащення пожежною сигналізацією кількість 1   

5. Позашкільна освіта 

1.1.Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених позашкільною освітою, до 

фактичного показника попереднього року відсоток 100 100 100 

1.2. .Придбання обладнання довгострокового користування кількість 15 15 15 

1.3. Проведення капітальних ремонтів кількість 4 4 4 

1.4. Оснащення пожежною сигналізацією кількість 1 1 1 

6. Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері "Освіта" 

1.1. Кількість складених звітів на одного працівника кількість 16 16 16 

1.2. Кількість рахунків на одного працівника кількість 5 5 5 

1.3. Придбання обладнання довгострокового користування кількість 2 2 2 

7. Централізоване господарське обслуговування закладів освіти 

1.1. Кількість складених звітів на одного працівника кількість 23 24 25 

1.2. Придбання обладнання довгострокового користування кількість 2 2 2 

8. Методичне забезпечення закладів освіти 

1.1.Динаміка збільшення кількості переможців у Всеукраїнських фахових 

конкурсах  
відсоток 100 109 113 

1.2.Динаміка збільшення кількості проведених заходів 
відсоток 100 102 102 



1.3. Придбання обладнання довгострокового користування  2 2 2 

9. Інші програми та заходи у сфері освіти  

1.1.Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та 

виплати стипендій  
кількість дітей 20 20 20 

1.2. Динаміка збільшення переможців олімпіад, турнірів, конкурсів міського, 

обласного та  всеукраїнського рівнів відсоток 100 106 106 

10. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  

1.1. Придбання обладнання довгострокового користування для МНВК Кількість 9 1 6 

1.2. Оснащення приміщень МНВК пожежною сигналізацією Кількість 

приміщень 
1 1  

1.3.Відсоток учнів, які навчаються на достатньому та високому рівні в МНВК Відсоток 60 65 70 

1.4. Відсоток учнів з виправленою вимовою Відсоток 95 95 95 

11. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранстпортом окремим категоріям громадян 

1.1. Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському 

електротранспорті та на автобусних маршрутах загального користування Кількість осіб 27224 27224 27224 

1.2.Розрахункова кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд у 

міському електротранспорті у місяць 
Кількість осіб 11477 12246 16150 

1.3. Розрахункова кількість осіб, які скористаються правом на пільговий проїзд на 

автобусних маршрутах загального користування у місяць 
Кількість осіб 5543 5915 6240 

1.4. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих  
Відсоток 100 100 100 

12. Професійно – технічна освіта 

1.1. Кількість учнів, охоплених професійно – технічною освітою Кількість осіб 2921 3038 3038 

1.2. Середньорічна кількість учнів, які отримують стипендію Кількість осіб 2426 2150 2150 

1.3.Середньорічна кількість учнів, які отримують безкоштовне харчування  Кількість осіб 320 320 320 

1.4. Придбання обладнання довгострокового користування кількість 96   

1.5. Капітальний ремонт будівель Кількість 

об’єктів 
4   



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

1.1. Придбання обладнання довгострокового користування Кількість 20   

1.2. Капітальний ремонт будівель Кількість 7   

 

14. Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів 

1.1. Придбання обладнання довгострокового користування для ІРЦ Кількість 2 1 1 

 

 

 

 

Сумський міський голова     О. М. Лисенко 
 

 

Виконавець: Дрига Т.В. 

________________ ________ 2019 р. 
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Розвиток та модернізація 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти

1.1. Придбання обладнання 

довгострокового користування

Кошти державного бюджету (субвенція з 

державного бюджету міському бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально – 

економічного розвитку окремих територій, 

спеціальний фонд)

0,0 575,0 575,0

рішення Сумської міської ради "Про внесення змін та доповнень 

до міського бюджету м. Суми на 2019 рік" на виконання 

розпорядження КМУ  від 05.06.2019 № 365-р "Деякі питання 

розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій"

Кошти державного бюджету (субвенція з 

державного бюджету міському бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально – 

економічного розвитку окремих територій, 

за рахунок залишку на 01.01.2019 

спеціальний фонд)

1294,7 387,6 1682,3 перерозподіл коштів між видами субвенції

Кошти державного бюджету (субвенція з 

державного бюджету міському бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально – 

економічного розвитку окремих територій, 

спеціальний фонд)

1487,6 -287,6 1200,0

рішення Сумської міської ради "Про внесення змін та доповнень 

до міського бюджету м. Суми на 2019 рік" на виконання 

розпорядження КМУ  від 05.06.2019 № 365-р "Деякі питання 

розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій"

2
Розвиток загальної середньої 

освіти

1.4. Підвищення рівня 

комфортних умов для учнів 

закладів загальної середньої 

освіти та НВК

Кошти обласного бюджету (виконання 

депутатських повноважень, загальний 

фонд)

100,0 75,0 175,0
рішення Сумської міської ради "Про внесення змін та доповнень 

до міського бюджету м. Суми на 2019 рік"

Сумської міської ради

2020 2021

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  (підпрограма 13)

1.2. Капітальний ремонт будівлі

1

В.о. начальниці управління освіти і науки

Т.В.Дрига

№ 

з/п

Порівняльна таблиця щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4326-МР «Про затвердження комплексної міської програми «Освіта м.Суми на 2019-2021 роки»

Загальна середня освіта  у закладах загальної середньої освіти (підпрограма 2)

2019

Причини змінДжерела фінансуванняПріоритетні завдання Заходи програми














	C:\Users\tarapovska_a\Desktop\7_Proekt_YON_dod_1.pdf
	C:\Users\tarapovska_a\Desktop\7_Proekt_YON_dod_2.pdf
	C:\Users\tarapovska_a\Desktop\7_Proekt_YON_dod_3.pdf
	C:\Users\tarapovska_a\Desktop\7_Proekt_YON_tabl.pdf

