
Звіт про роботу Департаменту освіти Вінницької міської ради у 2021 році 
 

У 2021 році департаментом освіти спільно з педагогічними колективами закладів освіти забезпечено 

виконання державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, реалізовувались 

заходи щодо забезпечення стабільного та успішного розвитку галузі,  забезпечувалась доступність, безоплатність 

та обов’язковість освіти. Вирішувались  завдання  функціонування освітньої галузі Вінницької міської 

територіальної громади в умовах карантинних обмежень. Продовжено впровадження  освітньої реформи «Нова 

українська школа», реалізовувались заходи з підвищення якості надання освітніх послуг мешканцям громади, 

створення ефективних умов для навчання дітей, розвитку їх інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і компетентностей, мотивації до  реалізації фахових авторських напрацювань педагогів, 

забезпечення результативного управлінського та науково-методичного супроводу організації освітнього процесу 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту». 

 Завершено реалізацію  міської  Програми розвитку освіти  на 2013-2021 роки, заходи якої спрямовувались 

на розвиток вінницької освіти, основний зміст яких - забезпечення якісної освіти на всіх її рівнях. Рішенням 

Вінницької міської ради від 24.12.2021 №719 затверджена Програма розвитку освіти Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, яка розроблена на основі чинної нормативно-правової бази, 

ґрунтується на стратегічних завданнях і цілях Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030, Стратегії 

розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0  з урахуванням результатів 

експертних обговорень, соціологічних досліджень, пропозицій стейкхолдерів. Програма включає в себе систему 

заходів, спрямованих на подолання викликів, які існують в освітній галузі та задоволення потреб мешканців 

громади в якісній та доступній дошкільній, загальній середній та позашкільній освіті.  

 7 грудня 2021 року під час Міжнародного саміту «Діти 2021» у м. Києві Вінницькій громаді було присвоєно 

статус громади, дружньої до дітей та молоді. Упродовж 2021 року всі структурні підрозділи ВМР працювали над 

виконанням Плану дій з реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді». Двічі на рік 

проводився моніторинг та оцінка стану його виконання.  

Виконувались рішення та доручення профільного Міністерства, Вінницької обласної державної 

адміністрації та обласної ради, Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, Департаменту гуманітарної 

політики обласної державної адміністрації та власні. Так, за 2021 рік було  підготовлено  412 проєктів рішень 

виконавчого комітету та міської ради,  опрацьовано 7220 документів, підготовлено 2914 вихідних документів та 

видано 666 наказів, розглянуто 601 звернення громадян. Колегією Департаменту освіти на 6 засіданнях заслухано 



36 питань. 28 серпня проведено серпневу конференцію працівників освіти «Освітній простір Вінницької МТГ: 

досягнення, виклики та вектори розвитку». 

У Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді сформована багатопрофільна мережа закладів 

дошкільної освіти різних типів та форм власності.  Функціонують 60 садочків комунальної та 1 державної форм 

власності на 602 групи, де виховується 18638 дітей, та 8 дошкільних груп для 123 дітей у 3-х закладах загальної 

середньої освіти. У закладі дошкільної освіти та 3-х закладах загальної середньої освіти приватної форми 

власності відкрито 14 дошкільних груп для 220 дітей.   

Функціонує загальна міська електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти. Відповідно до 

Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до дошкільних  закладів освіти ВМОТГ 

реєстрація здійснюється на сайті Вінницької міської ради у розділі «Прозоре місто» батьками або особами, які їх 

замінюють, при наявності доступу до персонального комп’ютера самостійно. У 2021 році до ЗДО зараховано 

близько 5277 дітей.  

На кінець 2021 року у Вінницькій міській територіальній громаді 281  дитина перебуває в електронному 

реєстрі на влаштування в ЗДО у 2021 році через недостатню кількість місць у мікрорайонах міста 

«Академічний», «Поділля», «Старе місто», «Центр», «Сабарів», «Пирогово» по вулицях Чорновола, Київська, 

у селах  Стадниця, Малі Крушлинці, Вінницькі Хутори. 

Рівень охоплення дітей від 1 до 6-річного віку дошкільною освітою складає 72,6 %, дітей 5-річного віку 

майже 100 %. Кількість дітей у закладах дошкільної освіти у розрахунку на 100 місць становить 159, що 

свідчить про перенавантаження груп у закладах дошкільної освіти громади відповідно до нормативної.  

З вересня 2021 року розпочато впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, що є 

державним освітнім стандартом, над розробкою якого, що приємно зазначити, працювала і творча група педагогів 

дошкілля Вінниці.       

Заклади дошкільної освіти №36,50 та 72 є учасниками дослідно-експериментальної роботи у Всеукраїнському 

проєкті зі створення комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання. У рамках реалізації освітнього проєкту 

«Пізнай те, чого не бачиш» предметно-розвивальне середовище закладу №36 поповнено 3-D моделями екосистеми 

природного довкілля рідного краю, розроблено методику пошуково-дослідницької діяльності. У ЗДО №50 

впроваджуються інноваційні технології «LAPBOOK» та «LAPBOX», інтелектуальні комп’ютерні ігри, технологія 

оптимального перетворення освітнього простору. А для дитячого садка №72 традицією та креативною родзинкою 

в його роботі стало проведення сімейних та архітектурних LEGO-турнірів. 

Педагоги закладів дошкільної освіти беруть активну участь у проєктах та  грантах. Так, дитячий садок № 20 

здобув перемогу у пітчингу проєктів соціальної дії, що проходив за фінансової підтримки Європейської Комісії та 



Британської Ради в трьох областях України з проєктом «Автомістечко для дошкільнят». Заклади дошкільної освіти 

№ 28 та 35 взяли участь у грантах Вінницької обласної Ради та Вінницької обласної державної адміністрації, 

здобувши перемогу, в результаті якої у дитячому садочку № 28 створено корекційний осередок «Сенсорний 

інтенсив» та придбано комплект інтерактивних модульних конструкцій. У закладі № 35 встановлено спортивний 

тренажер «Cкеледром просто неба».  

   У період з 14 травня по 11 червня 2021 року у закладах дошкільної освіти було проведено онлайн-конкурс 

«Bright Talent Stars» у рамках міського фестивалю дитячої творчості «Чарівна квітка». Конкурс проводився у ІІ 

тури за номінаціями «Пісенні візерунки» – виконання дитячих українських пісень, сучасних дитячих пісень 

українською мовою, пісень народів світу, авторських пісень членів родини; «Танцювальний мікс» – танці народів 

світу, народний, бальний, спортивний танок; «Поетична палітра» – декламування гуморесок, творів патріотичного 

спрямування, сучасних авторів та класиків української літератури, авторських віршів членів родини; «Я – зірка» 

– пісочна анімація, фокуси; «Музичний передзвін» – гра на струнних, ударних інструментах, фортепіано. 

У ІІ турі Конкурсу взяли участь 407 конкурсантів від 45 закладів дошкільної освіти. 

 У 2021 році проведено чемпіонат з різних видів спорту в рамках «Старти надій» серед вихованців закладів 

дошкільної освіти Вінницької міської територіальної громади. У змаганнях з різних видів спорту: настільний 

теніс, баскетбол, бадмінтон, шахи, футбол, городки, спортивні танці взяли участь 1200 дітей із 49 закладів 

дошкільної освіти. 

 У Вінницькій МТГ працюють 45 денних закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної 

власності, в яких навчається 45 570 дітей та Вінницька спеціальна школа для дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку, в якій  у 2021-2022 навчальному році відкрито 11 класів для 188 учнів. Функціонує 7 

приватних закладів загальної середньої освіти («Дельфін», «АІСТ», «Ор Менахем Вінниця», ВППНВК святого 

Миколая, «Амадея» «Хаб Скул» та Польський ліцей) для 716 дітей шкільного віку. 

Мережа класів у школах громади на 2021-2022 навчальний рік зросла на 22 класи (787 учнів). Педагогічним 

патронажем за станом здоров’я в рамках індивідуального навчання  в першому півріччі 2021 року було охоплено 

311учнів,  у другому півріччі 2021 року  – 301 учень. На сімейній (домашній) формі навчання у І півріччі за 

бажанням батьків перебувало 106 учнів комунальних закладів загальної середньої освіти, у ІІ півріччі – 75 учнів. 

Упродовж року екстернатною формою навчання було охоплено 83 особи.   

У 2021-2022 навчальному році 30 шкіл працюють у дві зміни (387 класів, 12 207 учнів). 

Основним завданням залишається виконання вимог Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. У минулому 

навчальному році в рамках практичної реалізації  Концепції Нової української школи у всеукраїнському 



експерименті «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах 

реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» брав участь комунальний заклад 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов № 25 Вінницької 

міської ради» (два  пілотних 4-х класи) та комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 

Вінницької міської ради» (два пілотних 4-х класи).  

У 2021 році у рамках реалізації  Концепції Нової української школи в закладах міста створено сучасний освітній 

простір початкової школи з урахуванням усіх вимог. Для кабінетів початкової школи, у яких навчаються учні 1-х 

класів, придбана комп'ютерна техніка,   шкільні меблі та  дидактичні матеріали. 01 вересня 2021  року 4955 

першокласників закладів загальної середньої освіти Вінницької міської   територіальної громади з нагоди Дня 

знань  отримали у подарунок  «Альбом вінницького першокласника». 

Упродовж 2021 року за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади  забезпечено 

фінансування інноваційної діяльності Лабораторії з впровадження інформаційних та комунікаційних технологій 

в освітній процес та життєдіяльність закладів освіти, яка функціонує на базі КЗ «ВФМЛ№17». У  Лабораторії 

створено повнофункціональну систему дистанційного навчання (LMS - Learning Management System). Серед 

основних можливостей використання системи: 

 надання освітніх матеріалів через мережу всім учням закладу або вибраній групі. Прозорі для учнів 

механізми інтеграції зі сторонніми джерелами навчальних ресурсів, зокрема, з репозиторієм 

https://disted.edu.vn.ua (створено в ЛІКТ, 12 000+  готових електронних уроків кращих вчителів міста). 

Передбачена можливість (за бажанням вчителя) інтеграція та агрегація до освітнього процесу в системі 

популярних сервісів (ZOOM, Google ClassRoom, VEBER, інше), до яких звикли вчителі, хоча система 

забезпечує реалізацію всіх функцій цих сервісів, 

 забезпечення і підтримка можливості взаємного спілкування  як між учнями, що навчаються на курсі, так і 

між учнями і вчителем/тьютором, 

 проведення інтерактивних уроків-вебінарів з можливістю збереження записів та їх багаторазового 

використання в навчальних курсах, 

 проведення тестового контролю знань в різних режимах, 

 документування і збереження робіт,  результатів тестування, документування заданих питань і одержаних 

відповідей, 

 надання інструментів, що забезпечують можливість здійснення поточного контролю і оцінки досягнень 

окремих учасників і доставку зворотних даних щодо кожної теми, у тому числі, оцінок і відгуків (рецензій) 

на їх роботи, 

https://disted.edu.vn.ua/


 надання можливості аналізу участі й активності окремих учасників курсу, аналіз часу, присвяченого на 

роботу з матеріалами, 

 надання можливості адміністрації закладу слідкувати за прогресом (розвитком та змістом) кожного курсу та 

навчальною траєкторією кожного учня. 

Доопрацьоване програмне забезпечення для проведення моніторингу рівня знань учнів. У 2021-2022 н. р. 

ЛІКТ надано можливість кожній школі громади  використовувати з метою внутрішнього аудиту якості освіти 

та діагностичних досліджень власну (створену для цієї школи) он-лайн систему моніторингу.  

Організовано завершено 2020–2021 навчальний рік. Із 3520 випускників 9-х класів на відзнаку претендували 

314 учнів (9 %), підтвердили за підсумками річного оцінювання 321  учень  (9,1 %). 

Із 2065-ти випускників 11-х класів на нагородження золотими медалями претендували 162 учні  (7,9%), 

підтвердили медаль – 161 учні (7,8 %). На срібні медалі претендували 58 учнів (3%), отримали срібні медалі 57 

учнів (2,8%).  

  За даними Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, ЗНО з української мови складали 

1903 особи, із них  1069 (56%) набрали 160-200 балів; з математики –1630 осіб, із них 507 (31%) набрали 160-200 

балів; з історії України - 971 особа, із них 316 (33%) набрали 160-200 балів.  Дев’ять випускників вінницьких шкіл 

отримали 200-бальні сертифікатів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Серед них 3 випускники 

ВФМЛ №17 (2 з математики, 1 з англійської мови), по 1 випускнику ЗЗСО №№ 1, 16, 32, ВТЛ, приватного закладу 

«Дельфін» ( з англійської мови) та  і випускник  ЗЗСО№29 (з біології). 

У 2021 році збільшено мережу інклюзивних груп та класів, що дало рівний доступ до освіти дітям з 

особливими освітніми потребами. Забезпечено  функціонування 173 інклюзивних класів  та  38 інклюзивних груп 

для 306 дітей. Для забезпечення якісного освітнього процесу та успішної соціалізації дітей  в інклюзивних класах 

та групах введено 173 ставки асистента вчителя  та 38 ставок асистента вихователя. 

Протягом 2021 року в КУ «ІРЦ №1 ВМР» та  КУ «ІРЦ № 2 ВМР» 535 дітей  пройшли комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини. Проведено 1212 корекційно-розвиткових занять, надано 2412 консультацій 

щодо висновку про комплексну оцінку, умов навчання та надання психолого-педагогічної допомоги.  

У закладах загальної середньої освіти міста функціонує 971 гурток художньо-естетичного, військово-

патріотичного, природничо-математичного напрямів, технічні, екологічні, гуманітарні гуртки, гуртки з 

формування здорового способу життя. У 2021-2022 навчальному році у гуртках, які працюють на базі шкіл 

громади, займаються 15308 дітей шкільного віку, що складає 34% від загальної кількості школярів міста (2020-

21н.р. - 16695 дітей, 38%). Зменшення цього показника не свідчить про погіршення роботи з даного напряму, а 

говорить про розвиток мережі закладів позашкільної освіти приватної форми власності, що дає можливість дітям 



знаходити гуртки і секції за інтересами за межами школи. Гуртківці та дитячі художні колективи − активні 

учасники шкільних та міських конкурсів, культурно-розважальних заходів, шкільних свят з нагоди відзначення 

пам’ятних дат та Всеукраїнських свят. 

У 2021 році школярі міста взяли участь  у таких проектах: -міський конкурс шкільних екологічних ініціатив 

(на реалізацію 7 проектів-переможців з місцевого бюджету виділено близько 300 тис. грн.); конкурс «Бюджет 

шкільних проектів» (на реалізацію 9 проектів-переможців з місцевого бюджету виділено 2,5 млн. грн.); 

«Майстерня шкільних ініціатив: соціальне підприємництво» - навчання основам проєктного менеджменту, 

проведений за ініціатив ГО «Освітній простір 2.0». 

 Для створення сприятливих умов захисту прав і свобод дітей, поінформованості учнів про їхні права, 

сприяння змінам у ставленні громади міста до проблем дітей, у місті працює Громадське представництво 

уповноважених із прав дітей (дитячих омбудсменів).  Дитячі омбудсмени провели заходи з популяризації правової 

освіти серед дітей та учнівської молоді, перевага надавалась активним формам роботи: тренінгам, відео-

лекторіям, обговоренням за «круглим столом». На базі ВМПДЮ ім. Л. Ратушної працював клуб шкільних 

омбудсменів «Бумеранг». Упродовж 2021 року для членів клубу проведено навчальні засідання, тренінги, відкриті 

засідання, благодійні акції тощо.  

Позашкільна освіта Вінницької міської територіальної громади різноманітна за формами та напрямками 

діяльності. У громаді функціонують 3 комунальні позашкільні заклади: Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва ім. Лялі Ратушної, Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти «Барвінок», Центр 

позашкільної освіти «Школа успіху». У 2021 році в них здобуває позашкільну освіту 7631 вихованець. 

На базі КЗ «ВМ ПДЮ ім. Л. Ратушної» активно працює міський центр національно-патріотичного виховання. 

Упродовж 2021 року проведено такі заходи:  вікторину до 100-річчя з дня народження Лялі Ратушної, що 

проводилась на офіційних сторінках Палацу в  Instagram Facebook та у Google формі (150 учасників); розширене 

засідання на тему «Її ім’я закарбоване історією міста», присвячене100-річчю з дня народження Лялі Ратушної (40 

учасників); флешмоб «Синьо-жовтий прапор - єдність поколінь» до Дня Соборності України (300 учасників); 

онлайн вікторини: “Одного разу в Моринцях” (до дня народження Т. Г. Шевченка),  “Україна і Друга світова 

війна” (до Дня пам’яті та примирення); засідання історичного клубу “Покоління UA” на теми: “Сучасна освіта 

України: Реформи. Виклики. Передбачення”, “30 років Незалежності: досягнення і прорахунки”, «Євромайдан. 

Як це було?», «Право на визнання: голодомор 32-33рр.»;  акції до Дня пам’яті та примирення “Війна: далека і 

близька”, «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні; пізнавальний проєкт “Синьо-жовта 

перемога: найяскравіші здобутки України за 30 років”.  



До Дня Героїв Небесної Сотні у школах громади проходив Патріотичний фестиваль імені Героя України 

Максима Шимка. Понад 800 учнів та учениць закладів освіти мали змогу долучитись до нього. В рамках 

фестивалю реалізували дві мистецькі акції: «Ніщо не зупинить ідею свободи» та «Серцем до Подвигу 

доторкнись». 

У березні 2021року відбувся міський онлайн конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій, у якому 

взяли участь 14 навчальних закладів, було представлено 35 проєктних робіт. Проведені заочні  міські виставки-

конкурси: технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» та декоративно-ужиткового мистецтва 

«Люби і знай свій рідний край». На виставку  декоративно-ужиткового мистецтва було представлено понад 230 

експонатів із 30 навчальних закладів освіти Вінницької МТГ, на виставку  технічної творчості представлені 90 

експонатів із 16  закладів освіти. 

У 2021 році  через карантинні обмеження  міська Гімназіада школярів серед учнів 5-11 класів була проведена 

з трьох видів спорту (футболу - 35 команд; настільного тенісу - 23 команди; волейболу серед юнаків -29 команд  

та дівчат -23 команди). 

Кращі студенти, учні, вихованці закладів освіти, культури, спорту отримали стипендії Вінницької міської 

ради.  За підсумками навчального року переможці олімпіад з навчальних предметів, лауреати творчих конкурсів 

та фестивалів, переможці спортивних змагань різних рівнів та їх педагоги отримали премію. 

  З 8 до 25 червня у Вінницькій міській територіальній громаді на базі закладів загальної середньої освіти, у 

тому числі й Вінницько-Хутірського, Гавришівського, Писарівського ліцеїв та Щітецької гімназії, працювали 33 

табори з денним перебуванням дітей, у яких відпочили 5300 учнів. Для цього з бюджету спрямовані видатки у 

сумі 2,2 млн. грн. Для учнів були організовані екскурсії по місту та до музеїв: краєзнавчого, художнього, 

Повітряних сил Збройних сил України, музею марки, моделей транспорту, садиби М. І. Пирогова. Діти відвідали 

Подільський зоопарк, ляльковий театр, кінотеатри, біліотеки. Відбулися зустрічі на свіжому повітрі ювенальних 

поліцейських Вінницького районного управління та поліцейських кінологічного центру з дітьми пришкільних 

таборів. За кошти, виділені з бюджету міської громади, було організовано перегляд дитячої вистави в театрі ім. 

Садовського та відпочинок в аквапарку на базі спорткомплексу «Маяк».   

Реалізуючи проєкти у сфері розробки та застосування інформаційних, комунікаційних та інноваційних 

технологій в управлінську діяльність та освітній процес, науково-пошукову роботу, впровадження заходів по 

енергозбереженню, 6 загальноосвітніх та 2 дошкільні заклади   вибороли призові місця в грантах Вінницької 

обласної ради та обласної держаної адміністрації «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

організації навчально-виховного процесу та життєдіяльності навчального закладу». Загальна сума отриманих 

коштів складає 170 тисяч гривень. 



 Протягом 2021 року працівниками Департаменту освіти були проведені планові моніторинги: 

 заповнення онлайн системи znz.edu.vn.ua, 

 розміщення наборів даних, які підлягають оприлюдненню закладами освіти на Порталі відкритих даних 

https://opendata.gov.ua, 

 стану заповнення сайтів закладів загальної середньої освіти щодо дотримання вимог ст. 30 Закону 

України «Про освіту» про прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти, 

  дотримання вимог щодо порядку зарахування дітей до ЗДО,  

 кількості дітей з особливими потребами в закладах освіти, 

 якості освіти випускників школи І ступеня /ДПА/, 

 результатів  ЗНО у 2021 році,  

 стану організації всіх форм індивідуального навчання (педпатронаж, домашня форма, екстернат), 

 щодо дотримання нормативних вимог при зарахуванні до 1-х класів, 

 дотримання вимог щодо порядку формування учнівського контингенту в ЗЗСО, 

 використання закладами загальної середньої освіти платформ для організації освітнього процесу з 

допомогою технологій дистанційного навчання, 

 впровадження системи оцінки якості знань учнів 7-10 класів  у закладах загальної середньої освіти; 

 підключення закладів загальної середньої освіти до електронних журналів та щоденників, 

 організації гурткової роботи у закладах загальної середньої освіти, 

 зайнятості учнів у позаурочний час, 

 результативності діяльності міського Центру з питань інтеграції до європейського та світового 

освітнього простору, 

 реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», 

 щодо створення освітнього середовища в рамках реалізації Концепції «Нова українська школа», 

 готовності закладів освіти до нового навчального року, 

 стану  управлінської діяльності у закладах дошкільної освіти; 

 стан дотримання вимог безпечності харчування дітей у ЗДО, 

  підвезення учнів ЗЗСО №№ 10, 18, 25, 30, 36, 

 організації роботи з пожежної безпеки та цивільного захисту в ЗЗСО. 

Упродовж року здійснювався позаплановий щоденний  моніторинг щодо захворюваності на коронавірусну 

хворобу (COVID-19) у закладах дошкільної та загальної середньої освіти серед вихованців, учнів та працівників. 

https://opendata.gov.ua/


На утримання галузі «Освіта» у 2021 році профінансовано 1621,467 млн. грн., що на 20 % більше, ніж в 

попередньому році. Питому вагу видатків галузі займають видатки за захищеними статтями – 95 %.  

Збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти та ліквідація черги на влаштування дітей до них 

залишається одним з пріоритетних у системі розвитку освіти. У 2021 році введено в експлуатацію два новозбудовані 

заклади дошкільної освіти. З 01.09.2021 розпочав роботу заклад дошкільної освіти по вул. Ватутіна (6 груп), а з 

22.12.2021  - ЗДО по вул. Немирівське шосе, с. Вінницькі Хутори (6 груп).  

Протягом 2021 року тривала реконструкція будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад 

№16 Вінницької міської ради» по вул. Зерова на 9 груп (І черга).  

З метою покращення якості харчування в закладах дошкільної освіти з 01.09.2021 року збільшено вартість 

харчування для дітей: 

- віком до 4-х років до 30,00 грн. в день; 

- віком від 4-х до 6 (7) років до 40,00 грн. в день. 

У закладах дошкільної  та загальної середньої освіти забезпечується безкоштовне харчування дітей та учнів 

пільгових категорій, в тому числі й харчування дітей та учнів, батьки яких є учасниками АТО (ООС). 

Виконано капітальний ремонт харчоблоку ЗШ № 12 та повністю оновлено обладнання в ньому, на що 

профінансовано видатки у сумі  6,6 млн. грн. Встановлено пароконвектомати в школах №№ 3, 9, 12, 18, 26, 31, 34, 

Вінницько-хутірському та Мало-Крушлинецькому ліцеях, ЗДО «Калинка», «Лісова казка», «Журавлик», 

Вінницько-Хутірський ЗДО – на загальну суму 3,1 млн. грн. 

У 2021 році здійснено модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема: 

- продовжено реалізацію концепції «Нова українська школа» шляхом  закупівлі обладнання в кабінети 

початкової школи для чого з бюджету профінансовано 16,5 млн. грн., в т. ч.  

 за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 8,2 млн. грн.; 

 співфінансування із бюджету Вінницької міської ТГ – 3,5 млн. грн.; 

 додатково на придбання комп’ютерної техніки та меблів за рахунок залишку освітньої субвенції 

спрямовано ще 4,8 млн. грн. 

- спрямовано субвенцію бюджету Вінницької ОДА у сумі 847,7 тис. грн. на придбання 141 ноутбука за 

рахунок субвенції з державного бюджету, передбаченої постановою КМУ № 403 від 21.04.2021 р. 

- оновлено обладнання майстерень трудового навчання у 2-х ЗЗСО № 13 та № 23 – на загальну суму 1,0 млн. 

грн.; 



- придбано сучасне навчальне обладнання (15 інтерактивних панелей, 26 інтерактивних дошок, 25 

проекторів, 219 комп’ютерів, 24 БФП, 2 3-D принтера) у заклади загальної середньої освіти за рахунок залишку 

освітньої субвенції на загальну суму 7,7 млн.грн. 

У 2021 році спрямовано 21,6 млн. грн. на здійснення капітального ремонту в закладах освіти, що втричі 

більше, ніж в попередньому році, в т. ч.:  

 ремонт харчоблоку в ЗЗСО № 12 та вентиляції на харчоблоці в ЗДО № 21 – 4,7 млн. грн. 

 ремонт санвузлів у 10 ЗЗСО (№№ 4, 6, 8, 13, 22, 23, 27, 31, 33, 34) – 2,4 млн. грн. 

 ремонт території ЗЗСО № 15 (переможець конкурсу БГІ), огорожі ГГ № 1, пандусів у Спец. ЗШ та ЗЗСО № 29, 

альтанки ЗДО № 27 – 3,0 млн. грн. 

 ремонт покрівлі в ЗДО №№ 5, 25, 67, ЗЗСО №№ 9, 21, 26, ЗЗСО №14 (ПКД) – 4,1 млн. грн. 

 ремонт приміщень в ЗЗСО №№ 12, 17, 20 (переможці конкурсу БШП), ЗЗСО № 22 (класна кімната), ЗЗСО №№ 

13, 23 (майстерні трудового навчання), № 25 (спортивна зала), Барвінок (інженерні мережі)  – 5,2 млн. грн. 

 ремонт спортивних та дитячих майданчиків у ЗЗСО №№ 26, 35 – 2,2 млн. грн. 

Для вирішення проблеми енергоефективності приміщень закладів освіти у 2021 році завершено термореновацію 

будівель 2-х закладів дошкільної освіти №21 та №47, школи 13. Здійснювалась термореновація будівель школи 

№ 2, ВМПДЮ, розпочато роботи по школі № 23. Розроблено ПКД на реконструкцію будівлі  школи № 21 та 

закладу дошкільної освіти № 2. 

Щороку не залишається поза увагою і питання створення належної спортивної бази в закладах освіти 

Вінницької міської територіальної громади. Для цього у 2021 році  виконано реконструкцію спортивного ядра 

закладу загальної середньої освіти  № 29, побудовано спортивний майданчик у школі № 12 та закладах дошкільної 

освіти №№ 21, 43. 

Однак, враховуючи позитивні результати діяльності освітньої галузі, існують проблеми, які потребують 

додаткової уваги:  

 створення  нових закладів дошкільної освіти для задоволення потреб мешканців в отриманні  дошкільної 

освіти, 

 впровадження інклюзивної освіти, 

 забезпечення  навчальних кабінетів для учнів базової школи та з предметів природничо-математичного 

циклу сучасним  обладнанням,  

 заміна застарілого обладнання на харчоблоках закладів освіти. 


