
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 26.08.2022 № 1148            24 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 24.12.2021 № 719 

 

 

 

З метою підготовки закладів освіти Вінницької міської територіальної громади 

до роботи в очному режимі у новому 2022-2023 навчальному році під час 

проведення воєнних дій, створення умов для збереження життя та здоров’я 

учасників освітнього процесу та захисту їх від факторів небезпеки, яка може 

виникнути у надзвичайних ситуаціях, створення додаткових соціальних гарантій 

здобувачам освіти, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування», Вінницька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 24.12.2021 № 719 «Про 

затвердження Програми розвитку освіти Вінницької міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки» виклавши в новій редакції пункти 7.1.12, 7.1.19, 7.2.32, 

7.2.35, 7.2.37, 7.3.6, 7.4.3, 7.4.4 Розділу 7. Напрями діяльності та заходи /проєкти 

Програми розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 

роки, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії     

міської ради з  питань  законності, депутатської  діяльності  і  етики                                  

(С. Василюк) та з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту              

(В. Малінін). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Сергій МОРГУНОВ 

 

  



 

 

Додаток  

до рішення міської ради 

від 26.08.2022 № 1148 

 

№ Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів/ 

проєктів програми 

Термін 

виконан

ня 

заходу/ 

проєкту, з 

розбивкою 

по роках 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансування Очікувані 

результати 

Всього, 

тис. грн 

За роками виконання, тис. 

грн 

2022  

рік 

2023  

рік 

2024 

рік 

7.1.12 Надання 

дошкільної 

освіти 

 

Забезпечення безкоштовним 

харчуванням: 

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  

- дітей з інвалідністю,  

- дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», 

- дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб та дітей, які 

мають статус дитини, що 

постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів, 

- дітей з числа осіб, визначених 

у статті 10 та 101 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», 

- дітей із сімей, у яких один із 

батьків є учасником бойових дій 

або інвалідом війни та захищав 

незалежність, суверенітет та 

2022-2024 Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗДО 

     Забезпечення 

права на 

безкоштовне 

харчування в 

ЗДО для дітей 

пільгових 

категорій, 

соціальний 

захист дітей, 

вразливих 

категорій  

https://www.iri.org.ua/novini/some-vseukrainske-municipalne-opituvannya-meshkanci-mist-zadovoleni-miscevim
https://www.iri.org.ua/novini/some-vseukrainske-municipalne-opituvannya-meshkanci-mist-zadovoleni-miscevim
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n147


 

 

територіальну цілісність 

України і брав безпосередню 

участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у 

період її проведення, у 

здійсненні заходів із 

забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених 

заходів,  у заходах, необхідних 

для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави 

у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти 

України, 

які навчаються у закладах 

дошкільної освіти Вінницької 

МТГ 

7.1.19 Організація безпечного 

освітнього простору, в т. ч.: 

- здійснення медичного 

обслуговування вихованців, 

- проведення планових 

медичних профілактичних 

оглядів працівників, 

2022-2024 Департамент 

освіти, 

Департамент 

капітального 

будівництва, 

керівники 

ЗДО 

     Забезпечення 

прав учасників 

освітнього 

процесу на 

безпечні умови 

навчання, 

праці та 

перебування у 

закладі 



 

 

- придбання дезінфікуючих 

засобів та засобів 

індивідуального захисту,  

- здійснення заходів з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності, цивільного 

захисту, пожежної безпеки, 

- встановлення систем 

відеоспостереження, 

- оновлення (ремонт) огорож, 

- проведення атестації 

робочих місць,  

- зрізування аварійних дерев 

та санітарно-технічна 

розчистка зелених 

насаджень, 

- проведення дератизації, 

дезінфекції, дезинсекції 

приміщень, 

- повірка (ремонт) контурів 

заземлення,  

- здійснення камерного 

знезараження речей, 

- проведення 

бактеріологічних 

досліджень води, піску, 

- ремонт та облаштування 

споруд цивільного захисту 

(укриттів), 

- інші заходи 

7.2.32 
Надання 

загальної 

середньої 

освіти 

 

Організація безпечного 

освітнього простору, в т. ч.: 

- здійснення медичного 

обслуговування учнів, 

2022-2024 Департамент 

освіти, 

Департамент 

капітального 

будівництва, 

     Реалізація прав 

учасників 

освітнього 

процесу на 

безпечні умови 

навчання, праці 



 

 

- проведення планових 

медичних профілактичних 

оглядів працівників, 

- придбання дезінфікуючих 

засобів та засобів 

індивідуального захисту,  

- здійснення заходів з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності, цивільного 

захисту, пожежної безпеки, 

- встановлення систем 

відеоспостереження, 

- оновлення (ремонт) огорож, 

- проведення атестації 

робочих місць,  

- зрізування аварійних дерев 

та санітарно-технічна 

розчистка зелених 

насаджень, 

- проведення дератизації, 

дезінфекції, дезинсекції 

приміщень, 

- повірка (ремонт) контурів 

заземлення,  

- проведення 

бактеріологічних 

досліджень води,  

- ремонт та облаштування 

споруд цивільного захисту 

(укриттів), 

- інші заходи 

керівники 

ЗЗСО 

 

та перебування 

у закладі 

7.2.35 
Забезпечення безоплатною 

шкільною i спортивною 

формами дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

2022-2024 Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

     Забезпечення 

дотримання 

права учнів 

пільгових 

категорій на 



 

 

піклування, що перебувають під 

опікою (піклуванням),  дітей з 

числа осіб, визначених у статті 

101 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», на період 

навчання у школі  

отримання 

безоплатної 

шкільної та 

спортивної 

форми 

7.2.37 Забезпечення безкоштовним 

одноразовим харчуванням: 

- дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування; 

- дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у 

спеціальних та інклюзивних 

класах; 

- дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»,  

- дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб та дітей, які 

мають статус дитини, що 

постраждала внаслідок воєнних 

дій і збройних конфліктів, 

- дітей з числа осіб, визначених 

у статті 10 та 101 Закону 

України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту»,  

- дітей із сімей, у яких один із 

батьків є учасником бойових 

дій або інвалідом війни та 

захищав незалежність, 

2022-2024 Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗЗСО 

     Забезпечення 

права на 

безкоштовне 

харчування в 

ЗЗСО для дітей 

пільгових 

категорій 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
https://www.scribd.com/document/490483493#n147


 

 

суверенітет та територіальну 

цілісність України і брав 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної 

операції у період її проведення, 

у здійсненні заходів із 

забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених 

заходів, у заходах, необхідних 

для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави 

у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти 

України, 

які навчаються в закладах 

загальної середньої освіти 

Вінницької МТГ 

7.3.6 Надання 

позашкільної 

освіти 

закладами 

позашкільної 

освіти, заходи 

із 

Організація безпечного 

освітнього простору, в т. ч.: 

- здійснення медичного 

обслуговування вихованців, 

- проведення планових 

медичних профілактичних 

оглядів працівників, 

2022-2024 Департамент 

освіти, 

Департамент 

капітального 

будівництва, 

керівники 

ЗПО 

     Забезпечення 

прав учасників 

освітнього 

процесу на 

безпечні умови 

навчання, праці 

та перебування 

у закладі 



 

 

позашкільної 

роботи з 

дітьми 

- придбання дезінфікуючих 

засобів та засобів 

індивідуального захисту,  

- здійснення заходів з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності, цивільного 

захисту, пожежної безпеки, 

- встановлення систем 

відеоспостереження, 

- оновлення (ремонт) огорож, 

- проведення атестації 

робочих місць,  

- зрізування аварійних дерев 

та санітарно-технічна 

розчистка зелених 

насаджень, 

- проведення дератизації, 

дезінфекції, дезинсекції 

приміщень, 

- повірка (ремонт) контурів 

заземлення,  

- проведення дезінфекції та 

бактеріологічних 

досліджень води,  

- ремонт та облаштування 

споруд цивільного захисту 

(укриттів), 

- інші заходи 

7.4.3 Підготовка 

кадрів 

закладами 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

Організація безпечного 

освітнього простору, в т. ч.: 

- здійснення медичного 

обслуговування учнів, 

- проведення планових 

медичних профілактичних 

оглядів працівників, 

2022-2024 Департамент 

освіти,  

керівники 

ЗПТО 

 

     Реалізація прав 

учасників 

освітнього 

процесу на 

безпечні умови 

навчання, праці 

та перебування 

у закладі 



 

 

- придбання дезінфікуючих 

засобів та засобів 

індивідуального захисту,  

- здійснення заходів з охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності, цивільного 

захисту, пожежної безпеки, 

- проведення атестації 

робочих місць,  

- зрізування аварійних дерев 

та санітарно-технічна 

розчистка зелених 

насаджень, 

- проведення дератизації, 

дезінфекції, дезинсекції 

приміщень, 

- повірка (ремонт) контурів 

заземлення,  

- ремонт та облаштування 

споруд цивільного захисту 

(укриттів), 

- інші заходи 

7.4.4 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням учнів: 

- дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа; 

- дітей-інвалідів (інвалідів I-III 

груп);  

- дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- дітей, які мають статус 

дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій і 

збройних конфліктів; 

2022-2024 Департамент 

освіти, 

керівники 

ЗПТО 

     Забезпечення 

права на 

безкоштовне 

харчування в 

ЗПТО для учнів 

пільгових 

категорій 



 

 

- дітей із числа внутрішньо 

переміщених осіб; 

- дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»; 

- дітей з числа осіб, визначених 

у статті 10 та 101 Закону 

України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту», 

- дітей із сімей, у яких один із 

батьків є учасником бойових 

дій або інвалідом війни та 

захищав незалежність, 

суверенітет та територіальну 

цілісність України і брав 

безпосередню участь в 

антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної 

операції у період її проведення, 

у здійсненні заходів із 

забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії 

Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у 

період здійснення зазначених 

заходів, у заходах, необхідних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для забезпечення оборони 

України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави 

у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти 

України, 

які навчаються в закладах 

професійної (професійно-

технічної)  освіти  



 

 

Департамент освіти  

Мазур Наталія Володимирівна 

Заступник директора департаменту з економічних питань  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


