Додаток 1
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 17.06.2016 року № 15

Календарний план заходів на 2016 рік
обласної цільової соціальної програми "Молодь Прикарпаття"
на 2016-2020 роки
№
з/п

Сума,
грн.
Пріоритет 1. Громадянськість і патріотизм
Проведення обласної молодіжної патріотичної
1
1.1
100000,0
науково-пізнавальної програми "Чорний Ліс"
Проведення молодіжної науково-пізнавальної
2
1.2
8000,0
експедиції "Повстанськими стежками"
Проведення обласної національно-патріотичної
3
1.3
40000,0
молодіжної військової гри "Карпатський Легіон"
Проведення молодіжної патріотичної акції
4
1.6
"Листопадовий зрив" (до річниці утворення
5000,0
Західно-Української Народної Республіки)
Проведення обласної молодіжної акції "Почесна
5
1.7
6000,0
варта Говерли"
Проведення обласного конкурсу патріотичних
6
1.10
10000,0
соціальних відеороликів
Проведення обласних пластових вишкільних
таборів патріотичного спрямування "Ніхто крім
7
1.11
20000,0
нас", "Гайда до Пласту", "Дорога в Легіон",
"Незвіданими стежками" та ін.
Проведення молодіжних героїко-патріотичних та
культурно-мистецьких заходів під час відзначення
8
1.18
30000,0
державних, народних і традиційних свят, пам’ятних
дат, важливих історичних подій
Організація та проведення обласного
9
1.20
фотоконкурсу "Прапор свій здіймаємо гордо!",
3000,0
приуроченого Дню Державного Прапора України
Проведення тематичних диспутів, навчальних
програм, круглих столів, семінарів-тренінгів,
10
1.23
8000,0
конференцій, інших заходів з питань правового
виховання та правового захисту молоді
Реалізація молодіжного проекту "Молодь для
11
1.24
8000,0
молоді: знай свої права, змінюй життя"
Проведення обласної тематичної конференції
12
1.25
"Профілактика негативних явищ в дитячому та
7000,0
молодіжному середовищах"
Реалізація проектів Всеукраїнської інформаційнопрофілактичної акції "Відповідальність починається
13
1.27
10000,0
з мене” ("Контроль продажу", "Моє місто – моя
відповідальність", "Паб-патруль" та ін.)
Організація екологічних та пізнавальних походів,
14
1.30
14800,0
мандрівок, акцій, екскурсій для молоді
Сприяння в реалізації екологічних проектів
15
1.31
5900,0
молодіжних громадських організацій
Всього за пріоритетом 1:
Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя
Проведення обласної тематичної конференції
16
2.1
"Молодь Прикарпаття: здоровий спосіб життя –
6400,0
успішне майбутнє"
Реалізація проектів Всеукраїнської інформаційнопрофілактичної акції "Відповідальність починається
17
2.2
14600,0
з мене" ("Молодь Прикарпаття за здоровий спосіб
життя", "Відповідальне товариство")
Відповідний пункт
Програми

Назва заходу

Період
проведення
серпень
жовтень
червеньлипень
жовтеньлистопад
липеньсерпень
протягом
року
червеньлистопад
протягом
року
серпень

жовтень
грудень
листопадгрудень
протягом
року
протягом
року
липеньжовтень
275700,0
жовтеньлистопад
протягом
року

продовження додатка 1
№
з/п

Відповідний пункт
Програми

Назва заходу

Сума,
грн.

Проведення молодіжної профілактичної акції
6000,0
"Прикарпаття проти наркотиків"
Проведення обласного семінару-практикуму
19
2.5
"Впровадження проектів з питань формування
14500,0
здорового способу життя"
Проведення інформаційно-профілактичних заходів
до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням
20
2.7
(31 травня), Дня боротьби з наркоманією
10000,0
(26 липня), Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом
(1 грудня)
Організація та проведення обласних акцій, флешмобів, фестивалів, форумів, конференцій,
21
2.11
навчально-оздоровчих таборів, конкурсів, круглих
20000,0
столів, виставок, семінарів, тренінгів з питань
формування здорового способу життя
Всього за пріоритетом 2:
Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти
Проведення навчальної програми для працівників
структурних підрозділів молоді та спорту, лідерів
молодіжних громадських організацій, органів
22
3.2
молодіжного й студентського самоврядування в
12000,0
рамках базових тренінгів "Молодіжний працівник"
та "Проектний менеджмент", "Студентське
самоврядування" та ін.
Реалізація проектів навчання й стажування молоді
в органах виконавчої влади та органах місцевого
23
3.3
10000,0
самоврядування "Молодь і влада", "Один день при
владі", "Час приймати рішення" та ін.
Організація та проведення навчальних семінарівпрактикумів для лідерів молодіжних громадських
24
3.4
38000,0
організацій, органів молодіжного та студентського
самоврядування, молодих депутатів, волонтерів
Підготовка та проведення Форуму молоді
25
3.6
16200,0
Прикарпаття
Проведення обласного конкурсу молодіжного
26
3.9
лідерства "Молодий лідер Прикарпаття" у різних
8200,0
галузях життєдіяльності області
Забезпечення діяльності громадської ради з
27
3.10
питань молодіжної політики при управлінні молоді і
6200,0
спорту облдержадміністрації
Забезпечення діяльності обласного молодіжного
28
3.11
15400,0
інформаційно-методичного центру
Створення мережі дебатних клубів для сільської
молоді, організація та проведення обласних
29
3.18
20000,0
дебатних турнірів серед учнівської та студентської
молоді
Проведення обласних чемпіонатів з брейн-рингу,
30
3.25
КВН та інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" серед
19200,0
молоді Прикарпаття
Сприяння участі дітей та молоді Прикарпаття у
міжнародних, всеукраїнських, обласних
31
3.27
конференціях, форумах, з’їздах, злетах,
20000,0
фестивалях, конкурсах, турнірах, акціях,
семінарах, змаганнях тощо
Забезпечення діяльності молодіжного веб-сайту
32
3.32
6000,0
"Молодь Прикарпаття"
Проведення обласного конкурсу проектів та
програм інститутів громадянського суспільства з
33
3.37
180000,0
молодіжної проблематики, підтримка проектів та
програм переможців конкурсу
18

2.3

Період
проведення
червень
червеньлипень
липеньгрудень

протягом
року
71500,0

липеньсерпень

червеньгрудень
червеньгрудень
червень
червень
протягом
року
протягом
року
червеньлистопад
червеньгрудень
протягом
року
протягом
року
протягом
року

продовження додатка 1
№
з/п

Відповідний пункт
Програми

Назва заходу

Організація та проведення обласного Форуму
дитячих та молодіжних громадських організацій
Проведення регіонального етапу Всеукраїнської
35
3.41
програми "Студентська республіка"
Всього за пріоритетом 3:
Пріоритет 4.
Проведення інформаційно-профорієнтаційних
заходів для сільської молоді, семінарів з питань
36
4.1
профорієнтаційної роботи серед молоді, акцій,
виставок, конференцій, засідань, тренінгів з питань
професійної орієнтації
Організація проведення навчальних програм
"Техніка пошуку роботи випускниками навчальних
37
4.3
закладів на сучасному ринку праці", "Умови
оптимального вибору професії", "Шукаємо роботу
ефективно"
Проведення Тижня профорієнтації та психологічної
38
4.4
підтримки для молоді, що опинилась у складних
життєвих обставинах
Організація та проведення для сільської молоді
39
4.11
обласної літньої школи, започаткування власної
справи "Бізнес-ідея"
Проведення молодіжної патріотичної акції "Пліч-о40
4.17
пліч: Карпати єднають волонтерів"
Реалізація молодіжного проекту "Молодіжне
41
4.19
лідерство і волонтерство"
Всього за пріоритетом 4:
34

3.38

ВСЬОГО:

Сума,
грн.
19400,0
6000,0

Період
проведення
вересеньжовтень
червеньвересень
376600,0

17000,0

червеньжовтень

7000,0

червеньсерпень

7200,0

червеньжовтень

5600,0

вересеньжовтень

22000,0

липень

7000,0

листопад
65800,0
789600,0

Додаток 2
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 17.06.2016 року № 15

Календарний план заходів на 2016 рік
обласної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку
дітей на 2016-2020 роки
Завдання 2. Забезпечення державної підтримки заходів
з оздоровлення та відпочинку дітей
№
п/п

Зміст заходу

Здійснення закупівлі путівок
для дітей пільгових категорій
1.
віком 7-16 років
п. 2 (абз. 1)
Здійснення обміну групами
дітей пільгових категорій
віком 7-16 років для
2.
оздоровлення між ІваноФранківською та
Херсонською областями
п. 2 (абз. 2)
Здійснення обміну групами
дітей пільгових категорій
віком 7-16 років для
3.
оздоровлення між ІваноФранківською та
Миколаївською областями
п. 2 (абз. 3)
Всього:

Виконавець

Термін
виконання

Обсяг
фінансування,
тис.грн.

департамент освіти,
науки та молодіжної
політики
облдержадміністрації

червеньсерпень

4224,0

департамент освіти,
науки та молодіжної
політики
облдержадміністрації

червеньсерпень

66,3

департамент освіти,
науки та молодіжної
політики
облдержадміністрації

червеньсерпень

60,0

4350,3

Додаток 3
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 17.06.2016 року № 15

Зміни до переліку заходів на 2016 рік
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки
№
з/п

1

№ з/п
підпрограми

7.6

Найменування заходу
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти
Підпрограма 7. Шкільний автобус
Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на
придбання автобусів для перевезення учнів та педагогічних
працівників, які проживають у сільській місцевості
Всього по підпрограмі 7

Сума,
грн.

+2100000
36400000

Додаток 4
до протоколу постійної комісії
обласної ради з питань
бюджету, фінансів та податків
від 17.06.2016 року № 15

Зміни до переліку заходів на 2016 рік
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

№
з/п

№ з/п
підпрограми

1

1.17

2

1.18

3

2.15

4

2.16

5

2.17

6

2.19

7

2.22

8

2.23

9

2.24

10

4.15

11

8.1

12

8.2

Найменування заходу
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти
Проводити капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів,
зокрема, дахів, систем комунікацій та обладнання і котелень
відповідно до проведеного обстеження їх стану та будівництво
нових відповідно до потреб регіону з урахуванням
енергозберігаючих технологій
Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази
дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади
ігровим матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими
вимогами
Всього
Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти
Здійснювати відзначення кращих навчальних закладів всіх типів і
форм власності за результатами їх діяльності та нагородження їх з
нагоди святкових і ювілейних дат
Забезпечувати участь навчальних закладів області у міжнародних і
всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості освіти.
Організовувати і проводити обласні моніторингові дослідження
якості освіти
Передбачати кошти на реконструкцію та капітальний ремонт
загальноосвітніх навчальних закладів
З метою створення умов для збереження здоров’я дітей
передбачати кошти на будівництво, капітальний ремонт та
реконструкцію басейнів, спортзалів, спортивних майданчиків,
їдалень
Оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання з: фізики,
хімії, біології, географії, математики, інформатики (з
мультимедійними засобами), трудового навчання тощо
Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними
меблями
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази
загальноосвітніх навчальних закладів
Всього
Підпрограма 4. Обдаровані діти
Проводити щорічні свята-зустрічі керівництва області з
обдарованою молоддю, традиційне свято обдарованої молоді “Ми
– надія твоя, Україно!”
Всього
Підпрограма 8. Тепло дітям
Проводити у навчальних закладах заміну старих віконних блоків на
енергозберігаючі
У котельнях навчальних закладів продовжити заміну старих
енергоємних котлів на енергоефективні
Всього

Сума,
грн.

-500000

-183000
-683000

-10000

-10000

-1300000

-500000

-58000
-100000
-700000
-2678000

-16100
-16100

-800000
-500000
-1300000

продовження додатка 4
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Підпрограма 4. Обдаровані діти
Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів,
4.10
13
зльотів, змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних
конференцій тощо
Всього
Разом по Програмі розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

-100000
-100000
-4777100

