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У 2015 році виконавчими органами Вінницької міської ради проводилась  

значна  робота  з  реалізації  заходів  Програми  розвитку освіти м. Вінниці на 

2013-2020 роки, які спрямовані на покращення якості та удосконалення 

розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  

відповідно до потреб держави та запитів громадян міста на освітні послуги. 

За останні роки в місті сформована багатопрофільна мережа дошкільних 

навчальних закладів різних типів та форм власності. В 51 садочку станом на 

01.11.2015 року функціонує 536 груп, де виховується понад 17,5 тисяч дітей.  

Закінчується реконструкція приміщення по вул. В. Порика, 5а, де 

заплановано введення в експлуатацію дошкільного навчального закладу № 11                            

на 10 груп. Відкриття нового ДНЗ дає можливість створити нові робочі місця 

(60 ставок) та влаштувати до ДНЗ майже 300 дітей. Крім того, завершується 

реконструкція приміщень 3-х груп в діючих ДНЗ № 37 та № 46. Розпочато 

розробку проекту на реконструкцію дошкільного навчального закладу № 73 по 

вул. Космонавтів, 64 з метою відновлення у 2016 році роботи 5 груп. 

З 01 вересня 2015 року 14 ДНЗ переведено з 10,5 годинного режиму 

роботи на 12-ти годинний режим роботи. Тепер всі дошкільні навчальні заклади 

міста працюють за 12-ти годинним режимом роботи. 

За підсумками 2014-2015 навчального року 213 дев’ятикласників отримали 

свідоцтво з відзнакою (7,3 %), серед 1780 випускників одинадцятих класів було 

81 срібних (4,5 %) та 171 золотих медалістів (9,8 %).  

У травні 2015 року всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів 

складали державну підсумкову атестацію з української мови у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання. За результатами ЗНО-2015, які 

оприлюднені на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості 

освіти, найкращий результат з української мови і літератури показали 

випускники закладів: Вінницького технічного ліцею, Фізико-математичної 

гімназії №17, Гуманітарної гімназії №1, школи-ліцею №7, школи-гімназії №№ 

2, 6, 23, школи «АІСТ», загальноосвітньої школи №4, школи-гімназії №30. За 



 

результатами ЗНО-2015 з української мови і літератури ВТЛ та ФМГ №17 

ввійшли в першу сотню найкращих закладів освіти України.  

Учні навчальних закладів системи загальної середньої освіти міста 

вибороли 32 дипломи в ІV етапі Всеукраїнських учнівських предметних 

олімпіад, із них: 4  першого, 10 - другого, 18 – третього ступенів.  Це учні таких 

навчальних закладів як ЗШ№ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, ВТЛ. 

У Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН 

України у 2014-2015 навчальному році 78 учнів закладів освіти  стали 

переможцями ІІ (обласного) етапу конкурсу, 9  учнів  стали переможцями ІІІ 

Всеукраїнського етапу. 

У 2015-2016 навчальному році мережа класів комунальних денних 

загальноосвітніх навчальних закладів збільшилася на 36 класів та складає 1184 

класів. Кількість дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах 

становить 35712 учня, що на 1410 учнів більше, ніж в попередньому 

навчальному році. У 2015-2016 навчальному році функціонує 340 ліцейних, 

гімназійних, профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів, в яких охоплено навчанням 10150 учнів.  

З 01.09.2015 р. відкрито класи з інклюзивною формою навчання в школі- 

гімназії № 6 (1Д, 2А) для 3 учнів та в школі № 10 (1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А) для 5 

учнів.  В школі № 16 продовжив роботу спеціальний 3-й клас для дітей з вадами 

зору. В школі-гімназії № 6 функціонує кабінет для індивідуального навчання та 

відпочинку дітей з особливими потребами.  

В 2015 році у школі № 33 встановлено ліфт, яким користуватимуться діти 

з вадами опорно-рухового апарату. На зазначені цілі у міському бюджеті 

передбачені видатки у сумі 602,4 тис. грн. Даний проект реалізовувався при 

співфінансуванні із ГО «Подільська громада», яка придбала ліфт, вартістю 450 

тис. грн. 

З метою мінімізації проявів жорстокості та насильства в учнівському 

середовищі продовжено реалізацію програми «Медіація однолітків». 

Продовжують функціонування «Шкільні служби розв’язання конфліктів» в 35 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

Дитячі омбудсмени проводять значну роботу по поширенню правових 

знань серед дітей міста за 4 напрямками: «Право наймолодшим», «Я і вулиця», 

«Підліток у правовому суспільстві», «Клуб правових дебатів». Крім того, на 

базі ВМПДЮ ім. Л.Ратушної працює клуб шкільних омбудсменів «Бумеранг».  

З 01.09.2015 р. ліквідовано Вінницький міжшкільний навчально-

виробничий комбінат. Учні 11-х класів ЗНЗ №16, 18, 30 продовжили навчання 

за технологічним профілем на базі Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», 

Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти торгівлі 

та харчових технологій» та ТОВ «Автошкола «Лідер». 

У системі позашкільної освіти працюють: Вінницький міський палац 

дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної, який відвідують 4724 дитини, з яких 3781 

дітей за рахунок коштів міського бюджету та 943 дитини на 

госпрозрахунковій основі, Вінницький міський центр художньо-

хореографічної освіти дітей та юнацтва «Барвінок», в якому здобувають 

позашкільну освіту 1620 вихованців, та комунальний заклад «Центр 



 

позашкільної освіти «Школа успіху», що надає додаткові освітні послуги на 

госпрозрахунковій основі біля 600 дітям. Загалом позашкільною освітою у 

місті охоплено понад 23 % учнів.  

З метою поліпшення якості харчування та враховуючи інфляційні 

процеси в державі з 01.01.2015 року було збільшено вартість харчування в 

дошкільних навчальних закладах для дітей віком до 3-х років з 9,00 грн. до 10,00 

грн. та для дітей віком від 3-х років з 14,00 грн. до 15,00 грн. в день.  З 01.09.2015 

року збільшено вартість харчування учнів у 1-4 класах з 3,00 грн. до 5,00 грн. в 

день та харчування дітей пільгових категорій.  

В рамках атестації педагогічних працівників було здійснено перевірку 

володіння ІКТ 763 педагогів міста. Серед них педагогічні працівники ЗНЗ, ДНЗ 

та ПНЗ системи освіти міста. У 2015-2016 навчальному році 146 осіб подали 

документи на розгляд комісії з працевлаштування педагогічних працівників у 

навчальні комунальні заклади освіти міста, з яких 77 осіб працевлаштовані.  

У 2015 році здійснено реконструкцію покрівель в ДНЗ № 27, ЗШ № 34 на 

загальну суму 3813,4 тис. грн., проведено капітальний ремонт покрівель в ЗШ 

№ 12 та ЗШ № 33 загальною вартістю 1314,3 тис. грн., здійснено реконструкцію 

покрівлі та утеплено фасад ЗШ № 25. 

Здійснено реконструкцію приміщення по вул. Червоноармійській, 48а, 

куди переведено працівників Централізованої бухгалтерії № 3 та вивільнено 

приміщення 2-х груп в ДНЗ № 46.  

На капітальний ремонт закладів освіти використано 1503,5 тис. грн. В 

межах зазначених видатків здійснено: ремонт харчоблоку в ДНЗ № 28, 

капітальний ремонт санвузла ЗШ № 31, асфальтування території ДНЗ № 34, 

сходові клітини ЗШ № 22, замінено віконні блоки в ЗШ № 35, виконано ремонт 

приміщення ММК. 

В 5 дошкільних навчальних закладах (ДНЗ №№ 2, 9, 10, 13, 34) замінено 

ігрове обладнання на групових майданчиках (вартість обладнання - 165,0 тис. 

грн., монтаж – 21,212 тис. грн.). 

Протягом 2015 року в 7 загальноосвітніх навчальних закладах (ЗШ №№ 2, 

4, 12, 15, 19, 26, 33) придбано навчально-комп’ютерні комплекси із 

мультимедійним обладнанням за рахунок коштів освітньої субвенції загальною 

вартістю 1030,9 тис. грн. 

В 14 загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів КП 

«Школяр» та КП «Меридіан» проведено часткову заміну застарілого 

обладнання  харчоблоків: замінено електроплити та холодильники. За рахунок 

коштів міського бюджету здійснено заміну застарілого обладнання харчоблоків 

в ДНЗ №№ 37, 47, 52, 57,75 на суму 120,2 тис. грн. 

Протягом 2015 року закладами освіти впроваджувалися енергозберігаючі 

заходи як за рахунок коштів міського бюджету так і за рахунок додатково 

залучених ресурсів. Так у поточному році частково встановлено 

енергозберігаючі вікна в ДНЗ №№ 24, 25, 60, ЗШ №№  17, 18, 19, 20, 21, 33, 

ВТЛ, Спец. ЗШ, ЗШ № 35. 

Крім того, закладами освіти за рахунок позабюджетних коштів протягом 

січня – листопада 2015 р. замінено 406 шт. (1578,1 м2)  вікон на суму           1390,8 

тис. грн., 17 шт. дверних блоків на суму 70,3 тис. грн., здійснювалася заміна 

звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі.  



 

Протягом 11 місяців 2015 року закладами освіти залучено додаткових 

фінансових ресурсів на суму 9761,985 тис. грн., в тому числі:  

- за рахунок надання додаткових освітніх послуг на госпрозрахунковій основі 

2815,0 тис. грн.; 

- за рахунок надання в оренду приміщень, що не використовуються в 

навчально-виховному процесі 99,4 тис. грн.; 

- залучено благодійних внесків на суму 6847,585 тис. грн. 

6  закладів освіти міста 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 100 тисяч гривень. Значними є здобутки навчальних закладів 

міста на Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.  

Поряд з тим, враховуючи позитивні результати діяльності галузі освіта, 

існують проблеми, які потребують додаткової уваги:  

 створення нових дошкільних навчальних закладів для задоволення 

потреб громади міста в отриманні якісної дошкільної освіти; 

  будівництво школи в мікрорайоні «Поділля»; 

 впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти; 

 зміцнення фізичного, психічного та морального здоров`я дітей; 

 оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.  

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 статті 26, частиною 

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

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію директора департаменту освіти міської ради В. Буняка 

«Про хід виконання Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки у 

2015 році» взяти до відома.  

2. Виконавчим органам міської ради в подальшому забезпечити 

виконання заходів Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-2020 роки. 

3. Департаменту освіти міської ради спільно з департаментом фінансів         

міської ради передбачати в міському бюджеті видатки для фінансування заходів 

Програми розвитку освіти м. Вінниці 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). 
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