
 

 

Про хід виконання  Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 

роки  у 2019 році 
 

Пріоритетними в діяльності освітньої галузі Закарпатської області є 

завдання,  пов’язані із підвищенням якості і конкурентоспроможності освіти в 

нових економічних і соціокультурних умовах, прискоренням інтеграції України 

у міжнародний освітній простір.  Серед найважливіших завдань, виконаних у 

2019 році, є: 

оснащення  закладів загальної середньої освіти сучасним інтерактивним 

обладнанням, меблями, запровадження заходів з реалізації  Концепції „Нова 

українська школа” тощо; 

проведення свят, конкурсів, змагань, фестивалів дітей та юнацтва, 

нагородження їх переможців; забезпечення участі команд у всеукраїнських, 

обласних, зональних та інших заходах; 

підтримка молоді у здобутті вищої освіти. Надання пільг з оплати за 

навчання студентам, які навчаються у закладах вищої освіти  області на 

контрактній основі; 

впровадження механізму стимулювання обдарованої молоді, 

педагогічних працівників. Зокрема, відзначення грошовими преміями 

переможців учнівських олімпіад та вчителів, які їх підготували, відзначення 

кращих  випускників за  найвищі результати зовнішнього незалежного 

оцінювання та вчителів-переможців обласного етапу Всеукраїнського  

конкурсу „Учитель року – 2019”  тощо. 

Реалізації зазначеного сприяла Програма розвитку освіти Закарпаття на 

2013 – 2022 роки (далі – Програма). Для цього з обласного бюджету  було 

затверджено видатки  (з урахуванням змін) у сумі 8979,5 тис. грн, у тому числі 

2100,0 тис. грн загального фонду та 6879,5 спеціального фонду. 

Профінансовано (фактичні видатки) у сумі 8289,7 тис. гривень, з них 1993,8 

тис. грн загального фонду,   6295,9 тис. грн – спеціального фонду. 

Зокрема, за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на 

реалізацію Програми, проведено  п'ятий  фестиваль-конкурс „Воскресни, 

писанко!” (114,1 тис. грн), обласне свято до Дня матері  (53,5 тис. грн), 

Обласний конкурс „Захисники України: історія та сьогодення” (45,3 тис. грн) 

тощо. 

 Крім того, забезпечено участь дітей у змаганнях з футболу „Шкіряний 

м'яч”, проведено гру „Сокіл-Джура”.  

 Традиційно щороку в області відзначають випускників, які за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищу 

кількість балів з навчального предмета – 200. З обласного бюджету на цей захід  

було спрямовано 19,9 тис. гривень. 

 З метою заохочення та матеріальної підтримки обдарованих учнів, 

піднесення престижу освіти області  переможцям ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад (42 учням) виплачено стипендії, а вчителям, які їх навчали, 

– грошові премії на загальну суму 464,6 тис. гривень.  Аналогічні премії 

отримали  18  переможців ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук України.  
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У 2019 році 127 закарпатських педагогів виборювали право називатися 

найкращим у номінаціях „Вчитель інклюзивного навчання”, „Географія”, 

„Захист Вітчизни”, „Основи здоров’я”, „Французька мова”. 15 учителів області 

за перемогу в обласному етапі конкурсу „Учитель року – 2019” відзначено 

грошовими преміями: за І місце – п’ять мінімальних зарплат, за ІІ місце – 

чотири, за третє місце – три мінімальні зарплати.   

 На обласному рівні з метою піднесення ролі й авторитету педагога в 

суспільстві, відзначення кращих працівників за значний особистий внесок у 

розвиток освітньої галузі щороку, починаючи з 2008 року, відповідно до 

клопотань місцевих органів управління освітою та закладів освіти, 

присуджується обласна педагогічна премія імені Августина Волошина у розмірі 

5 тисяч гривень.  У 2019 році до нагородження  було представлено 17 осіб, а 

розмір премії становив 10 тисяч гривень. 

З метою поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що 

забезпечує її сталий інноваційний розвиток, проведено обласний конкурс 

„Кращий дошкільний заклад”. На цю мету з обласного бюджету було 

спрямовано 450,0 тис. гривень. 

Для підтримки молоді у здобутті  вищої освіти проведено науково-

практичну конференцію (10,0 тис. грн), V науково-практичну конференцію 

„Інформаційні технології у житті   студентів  та   молодих  вчених   Закарпаття” 

(15,8 тис. грн). 

У 2019/2020 навчальному році допомогу з оплати навчання на контрактній 

основі отримали 88 студентів із  соціально незахищених сімей на загальну суму 

621 283  гривні. Серед студентів пільгових категорій: 12  ̶  діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування (виплачено 100 відсотків вартості 

навчання за рік), 44  ̶  діти-інваліди та інваліди дитинства (50 відсотків вартості 

навчання за рік), 29  ̶  студенти з багатодітних сімей (виховують  5 і більше 

неповнолітніх дітей, у тому числі студентів або учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти до 23 років);  2  ̶  студенти, у яких обоє батьків 

інваліди (50 відсотків вартості навчання за рік); 1 – студент, батько якого помер 

внаслідок поранення у зоні АТО. Така фінансова підтримка департаментом 

малозабезпечених категорій студентів   ̶  це крок до розширення доступу 

громадян до здобуття вищої освіти та здійснення заходів щодо соціального 

захисту учасників освітнього процесу у вищій школі. Зазначимо, що ця робота з 

2012 року має системний характер і досить динамічно реагує на потреби 

суспільства як у частині контингенту студентів, так і грошовому в  забезпеченні 

виплат. 

В освітній галузі  здійснюється активна робота із покращення 

матеріально-технічної бази закладів освіти, створення належних умов для 

здобуття якісної освіти.  

Зокрема,  департаментом освіти і науки облдержадміністрації за рахунок 

коштів обласного бюджету закуплено 85 комплектів шкільних меблів для        

29 закладів загальної середньої освіти, які планують стати опорними, на 

загальну суму 2 799,9 тис. гривень. За рахунок економії коштів  за процедурою 

відкритих торгів додатково придбано 19 комплектів шкільних меблів для           

6 закладів загальної середньої освіти на суму 555,0 тис. гривень. 
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Крім того, за кошти, передбачені для реалізації Програми розвитку освіти 

Закарпаття на 2013 – 2022 роки, придбано 30 інтерактивних панелей для           

30 закладів загальної середньої освіти області на суму 2 224,8 тис. гривень. За 

рахунок економії коштів через процедуру проведення відкритих торгів, з 

урахуванням цінових пропозицій, додатково закуплено 10 інтерактивних 

панелей на загальну суму  710,0 тис. гривень. 

Враховуючи зазначене, дія Програми є ефективною та спрямована на 

розвиток освітньої галузі  в області. 

Разом з тим слід відмітити, що на реалізацію заходів Програми на        

2019 рік рішенням сесії обласної ради  було передбачено фінансування у сумі 

14 830,0 тис. гривень. Однак рішеннями сесій обласної ради від 4 квітня       

2019 року  № 1422 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 

2018 року №1346 „Про обласний бюджет на 2019 рік” зменшено обсяг 

фінансування Програми на 3 250,0 тис. грн, а від 23 травня 2019 № 1489 „Про 

внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 „Про 

обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами від 4 квітня, 16 травня 2019 року) 

зменшено обсяг ще на 2 350,0 тис. гривень. Тобто упродовж року загалом 

зменшено фінансування на 5 500,0 тис. грн, які департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації заплановано було спрямувати на створення нового 

освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти. 

 

 

 

Директор департаменту     Ганна СОПКОВА  

 

 



Слайд 1

Назва програми Сума 

фінансування, 

передбачена у 

2019 році

(тис. грн)

Обсяг

фінансування 

(з урахуванням 

змін) у 2019 

році (тис. грн)

Фактичні

видатки у  

2019 році 

(тис. грн)

Програма розвитку

освіти Закарпаття на

2013 – 2022 роки

14 830,0 8 979,5 8 289,7


