
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 28.08.2020 № 2356                 54 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення доповнень до рішення 

міської ради від 26.12.2012р. № 1089 

(зі змінами) 

 

 

З метою виконання абзацу 3 пункту 201 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05 лютого 2020 року № 94-р «Про реалізацію пілотного проекту 

щодо фінансування професійної (професійно-технічної) освіти», вжиття заходів 

щодо відновлення освітнього процесу в комунальних закладах освіти Вінницької 

міської ОТГ, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування», Вінницька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести доповнення в додаток до рішення міської ради від 26.12.2012 р. № 

1089 «Про виконання Програми розвитку освіти міста Вінниці на період 2008-

2012 років та затвердження Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки» (зі 

змінами), а саме: 

1.1. Доповнити пункт 2. Безпека життєдіяльності у закладах освіти 

Розділу ІV. Здоров’я дитини та безпека її життя підпунктом 2.20. наступного 

змісту: 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

2.20. Забезпечити проходження працівниками 

закладів освіти ІФА-тестів на COVID-19 
2020 

Керівники  

закладів 

 

1.2. Доповнити пункт 4. Фінансове забезпечення та фінансово-

господарська діяльність закладів та установ освіти Розділу VI. Матеріально-

технічне та фінансове забезпечення підпунктом 4.14. наступного змісту: 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Виконавець 

4.14. Забезпечити реалізацію пілотного 

проекту щодо передачі на фінансування  

до обласного бюджету Вінницької 

області видатків на оплату послуг з 

підготовки кадрів на умовах 

регіонального замовлення у закладах 

професійної (професійно-технічної 

освіти), розташованих на території 

Вінницької міської ОТГ. 

Здійснювати передачу субвенції з 

бюджету Вінницької міської об’єднаної 
територіальної громади Вінницькій 

обласні раді до обласного бюджету 

Вінницької області на підготовку кадрів 

на умовах регіонального замовлення у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти учнів, місцем 

реєстрації яких є Вінницька міська 

об’єднана територіальна громада. 

Обсяг субвенції визначається виходячи 

із розміру середніх витрат на одного 

учня в закладах професійної 

(професійно-технічної освіти) та 

кількості учнів, місцем реєстрації яких є 

Вінницька міська об’єднана 

територіальна громада.  

Передати Вінницькій обласній раді до 

обласного бюджету Вінницької області 

освітню субвенцію з державного 

бюджету, яка передбачена на оплату 

праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників закладів професійно-

технічної освіти державної форми 

власності, розташованих на території 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, в частині 

забезпечення видатків на здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

Вересень-

грудень 

2020  

департамент 

освіти міської 

ради,  

департамент 

фінансів 

міської ради 

 

2. 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 

Мазур Наталія Володимирівна 

Заступник директора департаменту з економічних питань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


