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У 2019 році виконавчими органами Вінницької міської ради  реалізовано  

комплекс заходів  Програми  розвитку освіти на 2013-2020 роки,  які спрямовані 

на досягнення поставлених цілей, відповідно до визначених пріоритетних 

напрямків щодо рівня освіти, виховання та розвитку дітей. 

У Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді сформована 

багатопрофільна мережа закладів дошкільної освіти різних типів та форм 

власності. Станом на 01.11.2019 року у 55 садочках комунальної та державної 

форм функціонує 579 груп, де виховується майже 18 тисяч дітей.  

До кінця 2019 року планується введення в експлуатацію ЗДО №22 по 

проспекту Коцюбинського, 43-Г на 4 групи (80 місць). Триває будівництво  

закладів дошкільної освіти по вулицях Ватутіна (6 груп, 115 місць)  та  

Покришкіна (11 груп, 210 місць). Розпочато реконструкцію частини будівлі 

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської 

ради» (вул. М. Зерова, 12). Прийнято в комунальну власність будівлю закладу 

дошкільної освіти по вул. Трамвайній, 3-Б, яка побудована за кошти інвестора. 

Всі заклади дошкільної освіти комунальної та державної форми власності  

працюють за 12-годинним режимом роботи.  Цілодобові групи функціонують в  

9 комунальних закладах. 

У 2019-2020 навчальному році мережа класів 36 комунальних закладів 

загальної середньої освіти збільшилася на 36 класів та складає 1345 класів. 

Кількість дітей, які навчаються в ЗЗСО становить 42335 учня, що на 1394 учні 

більше, ніж в попередньому навчальному році. В 31 ЗЗСО функціонує 416 

ліцейних, гімназійних, профільних класів та класів з поглибленим вивченням 

окремих предметів, в яких охоплено навчанням 12969 учнів. У спеціальній школі 

І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням функціонує 11 класів для 189 учнів. 

На індивідуальній формі навчання за станом здоров’я у першому півріччі 

2019 року перебувало 294 учні. Станом на 01.11.2019 педагогічним патронажем 

в рамках індивідуального навчання охоплено 244 учні, на сімейну (домашню) 

форму навчання за бажанням батьків переведено 30 учнів. 

У 2019 році збільшено мережу інклюзивних груп та класів, що дало рівний 

доступ до освіти дітям з особливими освітніми потребами. Забезпечено  

функціонування 99 інклюзивних класів  та  24 інклюзивних груп для 168 дітей. 



Для забезпечення якісного освітнього процесу та успішної соціалізації дітей  в 

інклюзивних класах та групах введено 92 ставки асистента вчителя  та 24 ставки 

асистента вихователя. 

Протягом року за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади забезпечено організований підвіз 549 учнів з віддалених 

мікрорайонів міста «Сабарів», «Хутір Шевченка» до школи та у зворотному 

напрямку, які навчаються у школах №№ 10, 18, 25, 30, 36.  

  У закладах загальної середньої освіти міста функціонують 1085 гуртків 

художньо-естетичного, військово-патріотичного, природничо-математичного 

напрямів, технічні, екологічні, гуманітарні гуртки, гуртки з формування 

здорового способу життя, які відвідують 17,6 тис. дітей шкільного віку, що 

складає 41% від загальної кількості школярів.  

У 2019 році учні закладів загальної середньої освіти взяли участь у 

наступних проектах: 

- міський конкурс шкільних екологічних ініціатив (на реалізацію 9 проектів-

переможців з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

виділено близько 300 тис. грн.); 

- міський конкурс «Бюджет шкільних проектів» (на реалізацію 11 проектів-

переможців з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

виділено близько 1 млн. грн.); 

- «Майстерня шкільних ініціатив» - навчання основам проектного 

менеджменту, проведений за ініціатив ГО «Освітній простір 2.0»; 

-  профорієнтаційний проект «Fly up» за підтримки Вінницької міської ради 

та інші. 

 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 

проводять заходи з популяризації правової освіти серед дітей та учнівської 

молоді, перевага надається активним формам роботи: тренінгам, відео-

лекторіям, обговоренням за «круглим столом».  

Продовжено впровадження технології «Медіація однолітків», яка 

забезпечує функціонування «Шкільних служб розв’язання конфліктів», 

створених на базі кожного загальноосвітнього закладу. Упродовж 2019 року у 

закладах загальної середньої освіти міста 135 учнями-медіаторами було 

проведено 54 медіацій, розглянуто 62 конфлікти, проведено 348 тематичних кіл. 

Щомісяця проводяться спільні рейди дитячих омбудсменів зі 

спеціалістами Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, співробітниками Вінницького міського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області та представниками Ради 

підприємців при міському голові з метою контролю за дотриманням 

законодавства щодо заборони продажу тютюнових виробів та алкоголю 

неповнолітнім. 

 Важливу роль у протидії булінгу в учнівському середовищі належить 

проекту «Шкільний офіцер поліції», в рамках якого шкільні офіцери проводять 

профілактичні бесіди з учнями, відвідують батьківські збори, розповідають 

батькам та вчителям про негативні явища у молодіжному середовищі.  

Департаментом освіти спільно із департаментом у справах ЗМІ та зв’язків з 



громадськістю розроблено інформаційні бюлетені «Зупинимо Булінг разом!», які 

роздані учням закладів загальної середньої освіти. 

На базі КЗ «ВМ ПДЮ ім. Л. Ратушної» активно працює міський центр 

національно-патріотичного виховання. Упродовж року проведено: музично-

літературний вечір «З когорти незламних», панельна дискусія до Дня Гідності і 

Свободи на тему: «Чи легко бути українцем?», відео-челендж на тему: «Що 

змінить Україну» приурочений до Дня Соборності України,  міський конкурс 

малюнків «Моя мирна Україна», загальноміська акція «За чисті душі, що злетіли 

в небо», міський захід «Патріотичний марафон». 

15 лютого відбувся перший  фестиваль патріотичної пісні імені Героя 

України Максима Шимка. Учасники - учні двадцяти вінницьких шкіл.  

 30 квітня проведено міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).У грі взяли участь команди-рої з 

29 навчальних закладів.  

 У 2018-2019 навчальному році 1001 учень закладів загальної середньої 

освіти Вінницької міської ОТГ стали переможцями ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад та вибороли 169 - перших 

місць, 327 – других, 505 – третіх; 478 учні посіли призові місця в ІІІ (обласному) 

етапі Всеукраїнських предметних олімпіад та вибороли 96 - перших  місць, 166 

– других, 187 – третіх. 21 учень отримав  диплом ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських предметних олімпіад, із них: 1 – першого, 3 - другого, 17 – третього.  

        У травні 2019 року була проведена XXVІ Всеукраїнська комплексна 

олімпіада з математики, фізики та інформатики «Турнір чемпіонів». В олімпіаді 

взяли участь 17 команд з 7 міст України. У командному заліку команда ФМГ 

№17 виборола ІІ місце з фізики, ІІІ місце з інформатики, ІІІ місце у комплексі. 

Вихованці Центру з питань інтеграції до європейського та світового 

освітнього простору «Ліга юних математиків» взяли участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах, турнірах, змаганнях, олімпіадах і вибороли 23 медалі  

та  207 дипломів різного ступеня. 

У 2019 році було організовано участь учнів шкіл у роботі Малої академії 

наук. У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН 

України у 2019 році 75 учень закладів освіти стали переможцями ІІ (обласного) 

етапу, 10 учнів стали переможцями ІІІ Всеукраїнського етапу. 

У системі позашкільної освіти працюють: Вінницький міський Палац 

дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної, який відвідують 4954 дитини, Вінницький 

міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», 

в якому здобувають позашкільну освіту 1680 вихованців, та комунальний 

заклад «Центр позашкільної освіти «Школа успіху», що надає додаткові 

освітні послуги на госпрозрахунковій основі 988 учням. Загалом позашкільною 

освітою у місті охоплено понад 18 % учнів.  

У 2019 році проведено чемпіонат з різних видів спорту серед вихованців 

закладів дошкільної освіти «Старти надій» та  міську Спартакіаду школярів серед 

учнів 5-11 класів з 21 виду спорту. 

  У червні  2019 року у 29 пришкільних таборах з денним перебуванням дітей 

відпочило 5200 дітей. Традиційно для дітей організовано змістовне дозвілля: 

екскурсійні та інформаційно-туристичні програми; різноманітні конкурси, 

квести, флешмоби, змагання, ігрові програми. 210 дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги, відпочили на узбережжі Чорного моря. Для 40 



переможців ІІІ та IV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад організовано 

відпочинок та навчання у «Літній школі» на базі стаціонарного табору 

відпочинку. В 2019 році на відпочинок 5450 дітей шкільного віку із бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади спрямовані видатки у сумі 

майже 4 млн. грн.  

Видатки із бюджету Вінницької міської ОТГ на утримання галузі «Освіта» 

у 2019 році складають 1158,2 млн. грн., що на 12 % більше ніж у минулому році. 

Зростання видатків галузі перш за все пов’язано із зростанням заробітної плати, 

підвищенням вартості харчування тощо.  

З метою покращення якості харчування в 35 садочках встановлено системи 

очищення питної води на суму 2,4 млн. грн., придбано пароконвектомати для  10 

закладів освіти на що з бюджету Вінницької міської ОТГ спрямовані видатки у 

сумі 1,2 млн. грн.  

Оновлено ігрове обладнання на дитячих ігрових майданчиках. Додаткове 

обладнання встановлено у п’яти садочках (по 2 елементи на майданчик, всього 

124 елементи). Сума видатків із бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на придбання обладнання та монтаж – 1,1 млн. грн. 

З метою створення умов для навчання та виховання учнів у закладах 

загальної середньої освіти у 2019 році триває будівництво школи в мікрорайоні 

«Поділля» - 55 млн. грн. (будівництво школи здійснюється за рахунок видатків 

бюджету Вінницької міської ОТГ та Державного фонду регіонального розвитку). 

Придбано обладнання для кабінетів початкової школи в рамках реалізації  

Концепції «Нова українська школа»: місту виділена субвенція у сумі 7 млн. грн., 

співфінансування міського бюджету – 3 млн. грн., також 1,8 млн. грн. 

спрямовано на меблі за рахунок залишку освітньої субвенції (всього -  11,8 млн. 

грн.) та природничо-математичного циклу на загальну суму 2,2 млн. грн., в т. ч. 

субвенція з обласного бюджету – 1,5 млн. грн. та співфінансування з бюджету 

Вінницької міської ОТГ – 0,7 млн. грн. (ЗШ №№ 3, 11, 18, 26, 30). 

З 01.09.2019 року збільшено вартість харчування на 20 % для дітей в 

закладах дошкільної освіти та на 30% для учнів пільгових категорій: дітей сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, 

дітей-інвалідів, що навчаються в інклюзивних класах.  

У 2019 році збережено безкоштовне харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти (986 дітей) та учнів в закладах загальної середньої освіти (1815 учнів), 

батьки яких є учасниками АТО (ООС).   

На здійснення реконструкції та нового будівництва закладів освіти в 

бюджеті розвитку передбачені видатки у сумі 205 млн. грн., що в 2,7 рази більше 

ніж у попередньому році, в т. ч. кредитні кошти 97,2 млн. грн. та кошти ДФРР. 

У 2019 році за рахунок видатків бюджету розвитку та кредитних  коштів: 

 завершується реконструкція будівель школи № 8 та ФМГ № 17; 

 розпочато реконструкцію будівель (термомодернізацію) садочків №№ 

18, 21, 23, 26, 30, 42, 47, 52, 60, 75 шкіл №№ 1, 2, 10 (із залученням 

кредитних коштів). Роботи по ЗДО №№№ 18, 30, 42 планується завершити 

у поточному році, інші об’єкти будуть повністю реконструйовані за 2 роки. 

 розпочато реконструкцію будівлі садочка № 16 з добудовою; 

  виконано ПКД на реконструкцію будівлі ЗДО по вул. Стуса, 26, школи 

№13 та ВМПДЮ. 



Упродовж року у закладах освіти з метою покращення спортивної бази 

виконується будівництво спортивних ядер шкіл №№ 20, 33 та будівництво 

спортивного майданчика в садочку № 20 по вул. Антонова, 13а, виконано 

будівництво спортивного майданчика для ігрових видів спорту у школі № 22 та 

дитячих майданчиків у школі № 8 (початкова школа) та школі № 9, розроблено 

проектно-кошторисну документацію на спортивні та дитячі майданчики в 

школах №№ 2, 8 (старша школа). 

Поряд з тим, враховуючи позитивні результати діяльності галузі освіта, 

існують проблеми, які потребують додаткової уваги:  

 підвищення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; 

 зменшення черги у дитячі садочки; 

 створення нового освітнього середовища у школах; 

 оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту освіти міської ради О. Яценко «Про 

хід виконання Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки у 2019 році» взяти 

до відома.  

2. Виконавчим органам міської ради в подальшому забезпечити виконання 

заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки. 

3. Департаменту освіти міської ради спільно з департаментом фінансів         

міської ради передбачати в проекті бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади видатки для фінансування заходів Програми розвитку 

освіти на 2013-2020 роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської  ради з  питань  освіти, культури,  молоді,  фізкультури і  спорту                  

(О. Алекса). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент освіти Вінницької міської ради 

Божок Ірина Василівна 

Заступник директора департаменту   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


