
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
Від 23.12.2022 № 1363            28 сесія 8 скликання  

          м. Вінниця 
 
 

 

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 24.12.2021  
№ 719 зі змінами 

 
 
З метою популяризації та поширення досвіду роботи комунального закладу 

«Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва 
«Барвінок», виконання департаментом капітального будівництва міської ради робіт 
по капітальному ремонту в закладах освіти, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 
26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Вінницька міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести наступні 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»: 

1.1.  Доповнити  Розділ 7. Напрями діяльності та заходи /проєкти Програми 
розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки 
пунктом 7.3.36, згідно з додатком 1. 

1.2. Викласти в новій редакції пункти 7.1.21, 7.2.34, 7.3.31 Розділу 7. Напрями 
діяльності та заходи /проєкти Програми розвитку освіти Вінницької міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки, згідно з додатком 2. 

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 1 
до рішення міської ради 
від 23.12.2022 № 1363 
      
 

7. Напрями діяльності та заходи / проєкти Програми розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 
роки 
 

 
 
 

Міський голова                                                                    Сергій МОРГУНОВ 
 
 

№ 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 

7.3.36 Надання 
позашкільної 
освіти 
закладами 
позашкільної 
освіти, заходи 
із 
позашкільної 
роботи з 
дітьми 
 

Видання посібника 
 «Барвінок. Ростити 
дітей щасливими» 

2022-2023 Департамент 
освіти, 
ЦХХО 
«Барвінок» 

     Популяризація та 
поширення досвіду 
роботи закладу 



 
 

Додаток 2 
до рішення міської ради 
від 23.12.2022 № 1363 
 

7. Напрями діяльності та заходи / проєкти Програми розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 
роки 
 

№ 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 

7.1.21 Надання 
дошкільної 
освіти 

Забезпечення 
поточного утримання 
закладів дошкільної 
освіти, зміцнення 
матеріально-технічної 
бази шляхом 
проведення поточних,  
капітальних ремонтів та 
придбання основних 
засобів 

2022-2024 Департамент 
освіти, 
департамент 
капітального 
будівництва, 
керівники ЗДО 

     Забезпечення 
комфортних і 
безпечних 
умов навчання 
та праці.   
Збільшення 
частки 
закладів 
освіти, у яких 
оновлено 
спортивну 
базу, оновлено 
обладнання та 
інвентар 

7.2.34 
Надання 
загальної 
середньої 
освіти 

Забезпечення 
поточного утримання 
закладів загальної 
середньої освіти, 
зміцнення матеріально-
технічної бази шляхом 
проведення поточних,  
капітальних ремонтів 

2022-2024 Департамент 
освіти, 
департамент 
капітального 
будівництва, 
керівники 
ЗЗСО 

     Створення 
належних 
умови для 
надання 
освітніх послуг 



 
 

 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                       Сергій МОРГУНОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

та придбання основних 
засобів 

7.3.31 Надання 
позашкільної 
освіти 
закладами 
позашкільної 
освіти, заходи 
із 
позашкільної 
роботи з 
дітьми 

Забезпечення 
поточного утримання 
закладів позашкільної 
освіти, зміцнення 
матеріально-технічної 
бази шляхом 
проведення поточних,  
капітальних ремонтів та 
придбання основних 
засобів 

2022-2024 Департамент 
освіти, 
департамент 
капітального 
будівництва, 
керівники ЗПО 

     Забезпечення 
належних умов 
для надання 
освітніх послуг 



 
 

Департамент освіти Вінницької міської ради 
Мазур Наталія Володимирівна 
Заступник директора департаменту з економічних питань  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


