
Паспорт 
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини 

на 2016-2023 роки 

 
1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти, 

науки та молодіжної політики облдержадміністрації. 
2. Розробник Програми: департамент освіти, науки та молодіжної 

політики облдержадміністрації.  
3. Термін реалізації Програми: 2016-2023 роки. 
4. Етапи фінансування Програми: щорічно.  
5. Очікувані обсяги та джерела фінансування Програми (тис. грн.):  
 

Роки 

Очікувані обсяги фінансування 

Всього 

в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний 
бюджет 

місцеві бюджети 
інші 

джерела 

2016-2023 
рр. в т.ч.: 

1 762 353 1 762 353 у межах бюджетних призначень  

2016 119 055 119 055 у межах бюджетних призначень  

2017 125 724 125 724 у межах бюджетних призначень  

2018 187 955 187 955 у межах бюджетних призначень  

2019 327 779 327 779 у межах бюджетних призначень  

2020 291 880 291 880 у межах бюджетних призначень  

2021 239 270 239 270 у межах бюджетних призначень  

2022 235 530 235 530 у межах бюджетних призначень  

2023 235 160 235 160 у межах бюджетних призначень  

 
6. Очікувані результати виконання Програми: 
Виконання Програми дасть змогу: 
- наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів; 
- створити умови для особистісного розвитку і творчості самореалізації 

особистості; 
- удосконалити мережу закладів освіти; 
- збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою; 
- здійснити комплексну інформатизацію освіти; 
- підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних 

працівників; 
- зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів; 
- запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах. 
 
 
 



7. Термін проведення звітності – звіт про виконання Програми 
подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за 
звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань. 

 
 

Замовник Програми: 
Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації В. Кімакович 
 
 
Керівник Програми: 
Заступник голови 
облдержадміністрації В. Федорів 



 
 
 

Додаток 1 
до рішення обласної ради 
від 15.11.2019. № 1262-32/2019 

 

Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти 

 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
 джерела 

Очікувані 
результати 

2.36. 

Забезпечувати 
участь працівників 
органів управління 
освітою, шкільних 

бібліотекарів, 
педагогічних 
працівників, 

 учнів у 
міжнародних, 

всеукраїнських, 
міжобласних 

конференціях, 
семінарах, 

нарадах, тренінгах, 
форумах, днях 

відкритих дверей 
тощо 

Місцеві органи 
виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, 

департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики  
облдержадміністрації 

2019-2023 
роки 

2016- 
2023 рр. в 

т.ч.: 
180 180 

У межах  
бюджетних  
призначень 

 

Підвищення 
професійного 

рівня 

2016 10 10 -//-  

2017 10 10 -//-  

2018 10 10 -//-  

2019 30 30 -//-  

2020 30 30 -//-  

2021 30 30 -//-  

2022 30 30 -//-  

2023 30 30 -//-  

 
 
 

Директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович 



 
 
 
Додаток 2 
до рішення обласної ради 
від 15.11.2019. № 1262-32/2019 

Підпрограма 5. Вчитель 

 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
 джерела 

Очікувані 
результати 

5.16. 

Щорічно проводити 
обласний конкурс 

професійної 
майстерності 

“Учитель року” з 
різних номінацій та 

інші обласні 
конкурси з 

професійної 
майстерності 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики  
облдержадміністрації, 
ОІППО, місцеві органи 

управління освітою 

2019-2023 
роки 

2016- 
2023 рр. в 

т.ч.: 
1140 1140 

У межах  
бюджетних  
призначень 

 

Виявлення 
обдарованих 
вчителів та 

поширення їх 
досвіду 

2016 100 100 -//-  

2017 120 120 -//-  

2018 120 120 -//-  

2019 160 160 -//-  

2020 160 160 -//-  

2021 160 160 -//-  

2022 160 160 -//-  

2023 160 160 -//-  

 
 
 

Директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович 



 
 
Додаток 3 
до рішення обласної ради 
від 15.11.2019. № 1262-32/2019 
 

Підпрограма 10. Розвиток вищої та фахової передвищої освіти 

 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
 джерела 

Очікувані 
результати 

10.1. 

Сприяти 
покращенню умов 

навчання 
здобувачів вищої 

та фахової 
передвищої освіти, 

зміцненню 
матеріально-
технічної бази 
закладів освіти 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 

2019-2023 
роки 

2016- 
2023 рр. 

в т.ч.: 
62900 62900 

У межах  
бюджетних  
призначень 

 

Забезпечення 
належних умов 

навчання 
здобувачів освіти 

2016 6400 6400 -//-  

2017 6500 6500 -//-  

2018 7000 7000 -//-  

2019 7500 7500 -//-  

2020 8000 8000 -//-  

2021 8500 8500 -//-  

2022 9000 9000 -//-  

2023 10000 10000 -//-  

10.2. 

Проводити обласні 
науково-практичні 

конференції, 
семінари, круглі 
столи з питань 

розвитку  вищої та 
фахової 

передвищої освіти 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 

2019-2023 
роки 

2016- 
2023 рр. 

в т.ч.: 
  

У межах  
бюджетних  
призначень 

 

Підвищення якості 
вищої та фахової 
передвищої освіти 

 

2016   -//-  

2017   -//-  

2018   -//-  

2019   -//-  

2020   -//-  

2021   -//-  

2022   -//-  

2023   -//-  



 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
 джерела 

Очікувані 
результати 

          

10.3. 

Призначати 
стипендії голови 

обласної 
державної 

адміністрації та 
голови обласної 
ради учасникам 

антитерористичної 
операції та 
Операції 

Об'єднаних сил, які 
за кошти фізичних 
осіб здобувають 
вищу або фахову 
передвищу освіту  

у закладах 
державної та 

комунальної форм 
власності чи 
проходять 

навчання за 
програмою 

підготовки офіцерів 
запасу у закладах 

вищої освіти 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 

2019-2023 
роки 

2016- 
2023 рр. 

в т.ч.: 
3100 3100 

У межах  
бюджетних  
призначень 

 

Надання 
підтримки 
учасникам 

антитерористичної 
операції та 
Операції 

Об'єднаних сил у 
здобутті вищої 
або фахової 

передвищої освіти 

2016 - - -//-  

2017 300 300 -//-  

2018 300 300 -//-  

2019 500 500 -//-  

2020 500 500 -//-  

2021 500 500 -//-  

2022 500 500 -//-  

2023 500 500 -//-  

 



 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
 джерела 

Очікувані 
результати 

10.4. 

Надавати 
фінансову 

підтримку закладам 
вищої та фахової 
передвищої освіти 

для розвитку 
наукових проектів 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 

2019-2023 
роки 

2016- 
2023 рр. в 

т.ч.: 
700 700 

У межах  
бюджетних  
призначень 

 Стимулювання 
розвитку 
наукових 

потенціалів 
студентів, 

залучення до 
пошукової та 
дослідницької 

діяльності 

2016   -//-  

2017 100 100 -//-  

2018 100 100 -//-  

2019 100 100 -//-  

2020 100 100 -//-  

2021 100 100 -//-  

2022 100 100 -//-  

2023 100 100 -//-  

10.5. 

Виготовлення 
проектно-

кошторисної 
документації, 
проведення 

реконструкцій, 
капітального 
ремонту та 
будівництва 

закладів вищої та 
фахової перед-

вищої освіти 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 

2019-2023 
роки 

2016- 
2023 рр. в 

т.ч.: 
12000 12000 

У межах  
бюджетних  
призначень 

 

Забезпечення 
належних 

умов навчання  
студентів 

2016 - - -//-  

2017 - - -//-  

2018 2000 2000 -//-  

2019 2000 2000 -//-  

2020 2000 2000 -//-  

2021 2000 2000 -//-  

2022 2000 2000 -//-  

2023 2000 2000 -//-  

 
 

Директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович 



 
 
 
Додаток 4 
до рішення обласної ради 
від 15.11.2019. № 1262-32/2019 

 
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
 джерела 

Очікувані 
результати 

2. 
Розвиток загальної 

середньої освіти 

Місцеві органи 
виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, 

департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації, 
ОІППО, місцеві органи 

управління  
освітою, заклади 
освіти обласного 
підпорядкування, 

інклюзивно-ресурсні 
центри, департамент 

будівництва, житлово-
комунального 
господарства, 

містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 

2016-2023 
роки 

2016-
2023 рр. 

в т.ч.: 
764756 764756 

У межах 
бюджетних 
призначень 

 

Забезпечення 
рівного доступу 

до якісної 
освіти та 

відповідних 
умов 

перебування 
учнів у 

закладах 
загальної 
середньої 

освіти 

2016 21330 21330 -  

2017 35435 35435 -  

2018 80746 80746 -  

2019 146475 146475 -  

2020 143860 143860 -  

2021 111775 111775 -  

2022 112260 112260 -  

2023 112875 112875 -  



 
 
 



 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
 джерела 

Очікувані 
результати 

5. Вчитель 

Місцеві органи виконавчої 
влади та органи 

місцевого 
самоврядування, 

департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації, 
ВНЗ I-IV р.а., ОіППО 

2016-2023 
роки 

2016-
2023 рр. 

в т.ч.: 
7911 7911 

У межах 
бюджетних 
призначень 

 

Розвиток 
професійного 

потенціалу 
педагогічних 
працівників 

області 

2016 876 876 -  

2017 910 910 -  

2018 930 930 -  

2019 995 995 -  

2020 1020 1020 -  

2021 1040 1040 -  

2022 1060 1060 -  

2023 1080 1080 -  

 
 
Директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації Віктор Кімакович 


