
 
 

Інформація про хід  
виконання Програми 

розвитку освіти Закарпаття на 

2013 – 2022 роки у 2018 році 

 
Департаментом освіти і науки облдержадміністрації у 2018 році 

вживалися заходи щодо забезпечення стабільного функціонування галузі,  

запровадження заходів з реалізації Концепції „Нова українська школа”, 
створення належних умов для здобуття якісної освіти,  особистісного розвитку 

кожного вихованця, учня згідно з його індивідуальними задатками, 

здібностями, потребами. Реалізації цього сприяла Програма розвитку освіти 

Закарпаття на 2013 – 2022 роки (далі – Програма). Для цього з обласного 
бюджету  було затверджено видатки  (з урахуванням змін) у сумі 22026,0 тис. 

грн, у тому числі 12126,0 тис. грн загального фонду та 9900,0 спеціального 

фонду. Профінансовано (фактичні видатки) у сумі 21065,1 тис. гривень, з них 
11311,2 тис. грн загального фонду,  9753,9 тис. грн – спеціального фонду. 

Зокрема, за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на 

реалізацію Програми, проведено четвертий фестиваль-конкурс „Воскресни, 

писанко!” (114,9 тис. грн), обласне свято до Дня матері  (40,5 тис. грн), 
фестиваль „Рекітське сузір’я” (16,5 тис. грн), Гала-концерт творчих колективів 

закладів позашкільної освіти художньо-естетичного напряму (30,1 тис. грн), 

Обласний конкурс „Захисники України: історія та сьогодення” (59,1 тис. грн) та 
інше. 

Забезпечено участь дітей у змаганнях з футболу „Шкіряний м'яч”, 

нагородження переможців першості області з волейболу „Шкільна волейбольна 

ліга України – 2018”.  
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 467,1 тис. гривень. Аналогічні премії 

отримали 15 переможців ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук України.  

Традиційно щороку в області відзначають випускників, які за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання отримали найвищу кількість балів з 

навчального предмета – 200. З обласного бюджету на зазначений захід  було 

спрямовано 34,9 тис. гривень. 
 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 2018 році до нагородження  було представлено 17 осіб.  

За дорученням голови обласної державної адміністрації вишукано 

додаткові кошти для збільшення премії, тож розмір її у 2018 році становив 
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9  тисяч гривень. 
У 2018/2019 навчальному році за рахунок коштів обласного бюджету 

пільги з оплати за навчання отримали 87 студентів  із малозабезпечених родин, 

що навчаються у закладах вищої освіти області на контрактній формі навчання, 
на загальну суму 553,3 тис. гривень. Серед студентів пільгових категорій, які 

отримали пільги з оплати за навчання: 17  –  діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування,   47 – діти-інваліди та інваліди дитинства, 21 – 

студенти з багатодітних сімей, 2 –  студенти, у яких обидва батьки інваліди. 
Проведено науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів 

„Закарпатські правові читання” (10,0 тис. грн), Всеукраїнський конкурс для 

закладів освіти „DIGITAL MEASUREMENTS 2018” (14,9 тис. грн), наукові 
конференції (10,0 тис. грн), студентський захід з нагоди Дня молоді та Дня 

Конституції (17,5 тис. грн), урочистий захід День знань (4,5 тис. грн), 

регіональний конкурс „Кращий студент Закарпаття 2018”  (10,0 тис. грн). 

В освітній галузі здійснюється активна робота із покращення 
матеріально-технічної бази закладів освіти, створення належних умов для 

здобуття якісної освіти.  

З метою створення умов для підготовки та проведення ЗНО з іноземних 
мов придбано  133 комплекти звуковідтворювальної апаратури для проведення 

ЗНО з іноземної мови для пунктів тестування (818,9 тис. грн), 700 комплектів 

комп’ютерного обладнання для 1-х класів Нової української школи, у тому 

числі 392 комплекти за рахунок коштів обласного бюджету (7082,3 тис. грн) та  
8 БФП  для восьми класів, які є учасниками Всеукраїнського експерименту з 

реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти        

(68,4 тис. грн). 
 Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету для всіх перших класів 

придбано 1015 дощок у сумі 2478,6 тис. грн, 959 комплектів дидактичних 

засобів для навчання грамоти/письма (на магнітах) на суму 1949,6 тис. гривень 

та програмне забезпечення (90 шт).  
Для восьми класів, які є учасниками Всеукраїнського експерименту з 

реалізації Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, у 2018 

році придбано дидактичний матеріал за кошти в сумі 764,0 тис. гривень.  

Також  придбано меблі для 54 кабінетів української мови і літератури для 
ЗЗСО з мовами навчання національних меншин на суму 274,1 тис. грн. 

 З метою реалізації проекту щодо створення нового освітнього простору 

для 10 закладів освіти області закуплено комплекти спортивного обладнання. 
Водночас слід зазначити,  що за результатами  публічних державних 

закупівель департаментом освіти і науки облдержадміністрації  у 2018 році 

загальна  економія коштів  склала 8266,1 тис. гривень, у тому числі  коштів 

обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми розвитку освіти 
Закарпаття на 2013 – 2022 роки, у сумі 6329,9 тис. гривень. У зв’язку з  

економією коштів для перших класів НУШ додатково закуплено 61 комплект 

комп’ютерного обладнання (1284,3 тис. грн ) та 3100 комплектів шкільних 
меблів (столів учнівських одномісних та стільців) на  суму 4185,0 тис. гривень. 

Таким чином, у 2018 році з метою створення умов для впровадження 

Концепції „Нова українська школа” було спрямовано 21,1 млн гривень  коштів 
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обласного бюджету, передбачених на виконання обласної Програми  
розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки. 

Відповідна Програма є ефективною та потребує подальшої реалізації, 

оскільки її дія спрямована на розвиток освітньої галузі у напрямку підвищення 
якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, 

поліпшення доступу до якісних освітніх послуг, запровадженню заходів з 

реалізації Концепції „Нова українська школа” тощо. 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту                                                                         Г. Сопкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


