
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Сьоме демократичне скликання 

(П'ята сесія) 

РІШЕННЯ 

 
від 10.06.2016 № 218-5/2016 
м. Івано-Франківськ 
 
 
Про внесення змін до 
Програми розвитку освіти  
Івано-Франківщини на  
2016-2023 роки 
 

З метою забезпечення реалізації основних заходів Програми розвитку 
освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на          
2016-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015.              
№ 42-2/2015: 

1.1. Затвердити Паспорт Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 
2016-2023 роки у новій редакції (додається). 

1.2. У Переліку заходів, обсягів та джерел фінансування Програми: 
- слова «департамент освіти і науки облдержадміністрації» у всіх 

відмінках замінити словами «департамент освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації» у відповідних відмінках; 

- пункт 5.22 підпрограми 5 «Вчитель» викласти у новій редакції згідно з 
додатком 1; 

- пункт 7.6 підпрограми 7 “Шкільний автобус“ викласти у новій редакції 
згідно з додатком 2; 

- доповнити підпрограмою 10 згідно з додатком 3;  
- викласти в новій редакції пункти 5, 7, 10 згідно з додатком 4. 
2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації (В. Кімакович): 
2.1. Забезпечити виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини 

на 2016-2023 роки з врахуванням внесених змін. 
2.2. При складанні та поданні департаменту фінансів 

облдержадміністрації (Г. Карп) бюджетних запитів на 2017-2023 роки 
передбачити кошти на реалізацію заходів Програми з урахуванням внесених 
змін. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 
гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий). 
 
Голова обласної ради  Олександр Сич 
 



 

 
 

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.: 
913 768 913 768 

у межах бюджетних 
призначень 

 

2016 119 055 119 055 
у межах бюджетних 

призначень 
 

2017 115 004 115 004 
у межах бюджетних 

призначень 
 

2018 119 165 119 165 
у межах бюджетних 

призначень 
 

2019 120 839 120 839 
у межах бюджетних 

призначень 
 

2020 113 395 113 395 
у межах бюджетних 

призначень 
 

2021 111 420 111 420 
у межах бюджетних 

призначень 
 

2022 107 930 107 930 
у межах бюджетних 

призначень 
 

2023 106 960 106 960 
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                                                                     І. Пасічняк 

                                    



                                                                                                                      Додаток 1  
                                                                                                                                                   до рішення обласної ради 

                                                                                                                                                     від 10.06.2016. № 218-5/2016 
                                                                                                                                    

Підпрограма 5. Вчитель 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.   

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами   

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Очікувані 
результати 

5.22 

Виплачувати щорічні 
стипендії голови 

облдержадміністрації 
та голови обласної 

ради ветеранам 
праці системи освіти 
та видатним діячам 

освіти 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 
  
  
  
  
  
  

2016-2023 
роки 

  
  
  
  
  
  

2016-
2023 
рр. в 
т.ч.: 

3826 3826 

-   
Забезпечення 
матеріальної 

допомоги 
ветеранам, які 

цього 
потребують 

2016 396 396 -   

2017 430 430 -   

2018 450 450 -   

2019 470 470 -   

2020 490 490 -   

2021 510 510 -   

2022 530 530 -   

2023 550 550 -   

 
Директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                                 Віктор Кімакович 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   Додаток 2 
                                                                                                                                                                до рішення обласної ради 

                                                                                                                                                                   від 10.06.2016. № 218-5/2016 
 
 

 Підпрограма 7. Шкільний автобус 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
викона

ння 

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.  

Роки Всього 

в т. ч. за джерелами  

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Очікувані 
результати 

7.6 

Передбачити в 
обласному та 

місцевих 
бюджетах кошти 

на придбання 
автобусів для 
перевезення 

учнів та 
педагогічних 

працівників, які 
проживають у 

сільській 
місцевості 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації, 

місцеві органи 
виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування 

2016-
2023 
роки 

2016-
2023 
рр. в 
т.ч.: 

491 000 491 000 
У межах 

бюджетних 
призначень 

 

Забезпечити 
підвезення 

учнів; 
можливість 
оптимізації 

мережі 
навчальних 

закладів 

2016 72000 72000 -//-   

2017 58000 58000 -//-   

2018 61000 61000 -//-   

2019 62000 62000 -//-   

2020 62000 62000 -//-   

2021 62000 62000 -//-   

2022 58000 58000 -//-   

2023 56000 56000 -//-   

 
 
 
 
Директор  департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                                 Віктор Кімакович 



                                                                                                                                                                        Додаток 3 
         до рішення обласної ради 
         від 10.06.2016. № 218-5/2016                                                                

 
Підпрограма 10. Розвиток вищої освіти 

№ 
з/п 

Найменування 
заходу 

Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконан

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікувані 
результати Роки Всього 

В т.ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Інші 
джерела 

10.1 

Сприяти 
покращенню 

умов навчання 
студентів, 
зміцненню  

матеріально-
технічної бази 

навчальних 
закладів 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації 

2016-
2023 рр. 

2016-2023 
рр. в т.ч.: 

62900 62900 
- - 

Забезпечення 
належних 

умов 
навчання 
студентів 

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 
освіти 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації, 

вищі навчальні 
заклади 

2016-
2023 рр. 

2016-2023 
рр. в т.ч.: 

- - - - 

Підвищення 
якості вищої 

освіти 

2016 - - - - 

2017 - - - - 

2018 - - - - 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

 
Директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                               Віктор Кімакович 
 



Додаток 4 до рішення обласної ради 

від____________№__________ 
 
 
Замовник Програми: Департамент освіти, науки та молодіжної політики  
Керівник Програми: Заступник голови облдержадміністрації                                                                 

 
 
 

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. 

Очікувані 
результати Роки Всього 

В т.ч. за джерелами 

Обласн
ий 

бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Інші 
джере

ла 

5 Вчитель 

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації, 

місцеві органи 
виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, 

ОІППО, місцеві органи 
управління освітою, ВНЗ 
І-ІІІ р.а., ВНЗ ІІІ-IV р. а., 

Прикарпатський 
національний 

університет імені Василя 
Стефаника, районні 
(міські) методичні 

кабінети 

2016-2023 
рр. 

2016-
2023 
рр. в 
т.ч.: 

7711 7711 
У межах 

бюджетних 
призначень 

  

Розвиток 
професійного 

потенціалу 
педагогічних 
працівників 

області 

2016 876 876     

2017 910 910     

2018 930 930     

2019 955 955     

2020 980 980     

2021 1000 1000     

2022 1020 1020     

2023 1040 1040     



7 
Шкільний 
автобус 

Місцеві органи 
виконавчої влади та 

органи місцевого 
самоврядування, 

департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 

2016-2023 
роки 

2016-
2023 
рр. в 
т.ч.: 

491 000 491 000 
У межах 

бюджетних 
призначень 

  

Забезпечення 
підвозу учнів 

до 
навчальних 

закладів 

2016 72000 72000 -//-   

2017 58000 58000 -//-   

2018 61000 61000 -//-   

2019 62000 62000 -//-   

2020 62000 62000 -//-   

2021 62000 62000 -//-   

2022 58000 58000 -//-   

2023 56000 56000 -//-   

 
10 
  

Розвиток вищої 
освіти 

  

Департамент освіти, 
науки та молодіжної 

політики 
облдержадміністрації, 

вищі навчальні заклади 
  

2016-2023 
рр. 
  

2016-
2023 
рр. в 
т.ч.: 

62900 62900 
У межах 

бюджетних 
призначень 

  

Забезпечення 
належних 

умов 
навчання 
студентів 

  

2016 6400 6400     

2017 6500 6500     

2018 7000 7000     

2019 7500 7500     

2020 8000 8000     

2021 8500 8500     

2022 9000 9000     

2023 10000 10000     

 
 
Директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики облдержадміністрації                                                                                                Віктор Кімакович 

 
 


