
 

 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Дев’ята сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

30.11.2017 м. Ужгород №976 

 

Про внесення змін до Програми розвитку 

освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки 

(зі змінами від 31.05.2013, 12.09.2013, 

3.02.2014, 16.10.2015) 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із завершенням у 2017 році дії 

Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2013 – 2017 роки та 

Програми розвитку дошкільної освіти Закарпатської області на період до 

2017 року, обласна рада в и р і ш и л а:  

1. Внести такі зміни  та доповнення  до Програми розвитку освіти 

Закарпаття на 2013 – 2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради  

16.11.2012 № 544 (зі змінами від 31.05.2013, 12.09.2013, 3.02.2014, 

16.10.2015): 

1.1. Додаток до Програми «Завдання і заходи щодо виконання  

Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки» доповнити 

пунктами 7, 8, 9  та   у пункті 4   підпункти  6,7,  рядки  «Разом за завданням 

4» і «Разом за Програмою» викласти у новій редакції (додається); 

 1.2.  У розділі 4 Програми  «Фінансування, етапи і строки реалізації 

Програми» цифри «18,5/0,1», «19,6/0,1», «20,2/0,0», «21,0/0,1», «21,7/0,1», 

«187,9/0,8» замінити відповідно цифрами «28,1/2,1», «29,7/6,1», «32,3/6,0», 

«34,3/6,1», «33,6/6,1», «267,0/26,8»; 

 1.3. У Паспорті Програми цифри «184,6» та «0,8» замінити відповідно 

на  «267,0» та «26,8». 

 2. Затвердити Положення про надання пільг з оплати за навчання 

студентів, які навчаються у закладах вищої освіти  області на контрактній 

основі (додається). 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови – керівника апарату державної адміністрації та профільну постійну 

комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, 

молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національних меншин та 

інформаційної політики. 

 

Голова ради                                                                                               М. Рівіс 



 

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО 

     Рішення обласної ради 

30.11.2017 № 976 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання пільг з оплати за навчання студентів, які навчаються  

у закладах вищої освіти області на контрактній основі 
 

1. Положення про надання пільг з оплати за навчання студентів, які 

навчаються у державних (комунальних) закладах вищої освіти області  на 

контрактній основі (далі – Положення), визначає умови для надання пільг з 

оплати за навчання.  

2. Пільги з оплати за навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодшого спеціаліста», «бакалавра», «молодшого бакалавра», 

«спеціаліста» та «магістра» надаються студентам, які навчаються на 

контрактній основі у державних закладах вищої освіти, а саме: 

студентам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування;   

особам, які втратили обох батьків і вступили на навчання у заклад 

вищої освіти у віці до 23 років; 

студентам-інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, інвалідам І − ІІ груп, 

а також студентам, обоє з батьків (особи, які їх замінюють) яких є інвалідами 

І або  ІІ групи; 

студентам  із  сімей, які виховують  5 і більше неповнолітніх дітей, у 

тому числі студентів або учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти до 23 років;  

студентам, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції. 

3. Для оформлення та фінансування пільг заклади вищої освіти 

подають департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 10 жовтня 

щороку списки студентів, які навчаються на контрактній основі, із категорій, 

визначених пунктом 2 цього Положення, та завірені копії контрактів на 

навчання і документів, що засвідчують право на отримання пільги. 

4. Пільги надаються студентам на навчальний рік у розмірі: 

4.1. Сто відсотків суми, передбаченої контрактом, до завершення 

навчання: студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; особам, які втратили обох батьків і вступили на навчання у 

заклад вищої освіти у віці до 23 років; студентам, батьки (один із батьків) 

яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення 

антитерористичної операції; 

4.2. П'ятдесят відсотків суми, передбаченої контрактом, до досягнення   
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23 років (за станом на 1 листопада поточного навчального року): інвалідам            

з дитинства; інвалідам І − ІІ груп; студентам, обоє з батьків (особи, які їх 

замінюють) яких є інвалідами І або ІІ групи; студентам із сімей, які 

виховують  5 і більше неповнолітніх дітей, у тому числі студентів або учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти до 23 років. 

5. Фінансування зазначених пільг проводиться відповідно до 

укладеного договору між департаментом освіти і науки облдержадміністрації 

та закладом вищої освіти, у якому навчаються студенти. 

 

 

 

 

Перший заступник голови ради      Й. Борто 
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(млн  грн)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4. Зміцнення 

навчально-

методичної та 

матеріально-

технічної  бази  

закладів освіти

6) забезпечення 

проведення проти-

пожежних заходів 

(встановлення 

пожежних сигна-

лізацій, пропитка 

дерев’яних кон-

струкцій на гори-

щах, придбання 

засобів 

пожежогасіння 

тощо)

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

0,9 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

7) забезпечення 

проведення капі-

тального ремонту, 

реконструкції, 

виготовлення 

проектної 

документації та її 

експертиза, 

проектно-вишу-

кувальні роботи, 

придбання буді -

вельних матеріалів

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Разом за 

завданням 4

92,0 9,2 9,3 11,0 11,0 10,7 6,7 7,6 8,6 8,6 9,3

Обласний 

бюджет 

91,6 9,1 9,3 10,9 11,0 10,7 6,6 7,6 8,6 8,6 9,2

Інші джерела 

фінансування

0,4 0,1 0,1 0,1 0,1

кількість 

проведених 

конкурсів

2 1 1 1) забезпечення 

проведення 

обласного конкурсу 

„Кращий 

дошкільний 

навчальний заклад”

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

1,1 0,5 0,6

20192016 2017усього

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, млн 

гривень

Найменування 

заходу

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення показника 

за роками

      Додаток до рішення обалсної ради

                           30.11.2017  №976
ЗАВДАННЯ і ЗАХОДИ 

щодо виконання  Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013-2022 роки

2021

 7. Поліпшення 

якості дошкільної 

освіти, 

розроблення 

механізму, що 

забезпечує її 

сталий 

інноваційний 

розвиток

2020

у тому числі за роками

2013 2014 2015 20222018
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
20192016 2017усього

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, млн 

гривень

Найменування 

заходу

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення показника 

за роками

20212020

у тому числі за роками

2013 2014 2015 20222018

2) зміцнення 

матеріально-

технічної бази  

закладів дошкільної 

освіти

Інші джерела 

фінансування

13,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Разом за 

завданням 7

14,1 1,0 3,5 3,0 3,6 3,0

Обласний 

бюджет 

1,1 0,5 0,6

Інші джерела 

фінансування

13,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0

 8. Підтримка 

молоді у здобутті 

вищої освіти 

кількість 

проведених 

заходів

20 4 4 4 4 4 1)  підтримка у 

проведенні 

обласних, 

всеукраїнських і 

міжнародних 

науково-практичних 

конференцій 

викладачів, 

молодих вчених та 

студентів, 

конкурсів, виховних 

та спортивно-

масових заходів і 

нагородження їхніх 

переможців 

цінними 

подарунками й 

призами

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 7. Поліпшення 

якості дошкільної 

освіти, 

розроблення 

механізму, що 

забезпечує її 

сталий 

інноваційний 

розвиток
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
20192016 2017усього

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, млн 

гривень

Найменування 

заходу

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення показника 

за роками

20212020

у тому числі за роками

2013 2014 2015 20222018

кількість 

проведених 

заходів

35 7 7 7 7 7 2) сприяння 

діяльності 

студентської ради 

Закарпатської 

області у 

проведенні та 

фінансуванні 

конференцій та 

виховних культурно-

мистецьких, 

інформаційно-

просвітницьких та 

інших масових 

заходів

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

кількість 

студентів, яким 

надані пільги з 

оплати за 

навчання 

500 100 100 100 100 100 3) надання пільг з 

оплати за навчання 

студентам, які 

навчаються у 

закладах вищої 

освіти   області на 

контрактній основі, 

згідно з 

Положенням, що 

додається

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

4,3 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Разом за 

завданням 8

5,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1

Обласний 

бюджет 

5,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
20192016 2017усього

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, млн 

гривень

Найменування 

заходу

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення показника 

за роками

20212020

у тому числі за роками

2013 2014 2015 20222018

9. Реалізаціїя 

Концепції „Нова 

українська 

школа”, 

затвердженої 

розпорядженням 

Кабінету 

Міністрів 

України від 14 

грудня                

2016 року           

№ 988-р

кількість класів, 

оснащених 

засобами 

навчання 

32 8 8 8 8 1) оснащення 

засобами навчання  

закладів загальної 

середньої освіти - 

учасників 

всеукраїнського 

експерименту за 

темою 

„Розроблення і 

впровадження 

навчально-

методичного 

забезпечення 

початкової освіти в 

умовах реалізації 

нового Державного 

стандарту 

початкової 

загальної середньої 

освіти”

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

3,2 0,8 0,8 0,8 0,8

кількість 

закладів, 

оснащених 

засобами 

навчання 

642 100 100 140 150 152 2) забезпечення 

закладів загальної 

середньої освіти   

(початкові класи) 

навчально-

розвиваючими 

ігровими 

комплектами 

(наочно-дидактичні 

матеріали, 

навчальні набори 

тощо)

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

12,8 2,0 2,0 2,8 3,0 3,0
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
20192016 2017усього

Найменування 

завдання 

Найменування 

показника 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдання, млн 

гривень

Найменування 

заходу

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення показника 

за роками

20212020

у тому числі за роками

2013 2014 2015 20222018

кількість 

закладів, 

оснащених 

засобами 

навчання 

642 100 100 140 150 152 3) оснащення  

закладів загальної 

середньої освіти  

(початкові класи)   

сучасним 

обладнанням 

(лабораторне 

обладнання, 

інвентар, предмети 

довготривалого 

користування тощо)

Департамент 

освіти і науки 

облдерж-

адміністрації

Обласний 

бюджет 

25,6 4,0 4,0 5,6 6,0 6,0

4) Зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

закладів загальної 

середньої освіти

Інші джерела 

фінансування

13,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Разом за 

завданням 9

54,6 7,8 9,8 12,2 12,8 12,0

Обласний 

бюджет 

41,6 6,8 6,8 9,2 9,8 9,0

Інші джерела 

фінансування

13,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Разом за 

ПРОГРАМОЮ

293,8 16,5 23,2 22,6 22,9 24,2 30,2 35,8 38,3 40,4 39,7

Обласний 

бюджет 

267,0 16,4 23,1 22,5 22,8 24,2 28,1 29,7 32,3 34,3 33,6

Інші джерела 

фінансування

26,8 0,1 0,1 0,1 0,1 2,1 6,1 6,0 6,1 6,1

                            Й. Борто

у тому числі 

Перший заступник голови ради


