
Використання коштів 
субвенції для створення 
освітнього середовища



НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
45 175,7
тис. грн

1
Засоби навчання, дидактичні матеріали – 11 119,1 тис. грн,

співфінансування – 1 675,8 тис. грн,

освоєно коштів субвенції – 8 946,1 тис. грн, 80,5 %

Сучасні меблі для початкових класів – 17 790,6 тис. грн

співфінансування – 5 215,3 тис. грн,

освоєно коштів субвенції – 14 820,5 тис. грн, 83,3 %

2

3
Комп’ютерне обладнання – 15 566,7 тис. грн

співфінансування – 3 028,3 тис. грн,

освоєно коштів субвенції – 15 317,5 тис. грн, 98,4%

Обладнання та засоби навчання для пілотників – 699,3 тис. грн

освоєно коштів субвенції – 607,0 тис. грн, 86,8%
4

Забезпечення якісної, сучасної та 
доступної освіти

Загалом із 45,2 млн грн коштів субвенції освоєно 39,7 млн грн, 87,9%;                   

із коштів співфінансування 9,9 млн грн, освоєно 7,0 млн грн



Дидактичні матеріали

У повному обсязі використали кошти субвенції

органи управління освітою міст Ужгород, Чоп,

Берегівського, Великоберезнянського, Іршавського,

Перечинського, Свалявського районів,

Вільховецької, Тячівської, Полянської, Іршавської

та Баранинської ОТГ

Майже стовідсотково використали кошти органи

управління освітою міста Берегово (99,3%),

Рахівського (99,8%) району, Перечинської (99,5%)

та Мукачівської (99,2%) ОТГ

На жаль, станом на 16.12.2020 не використано

кошти у Виноградівському (1 022,5 тис. грн) та

Воловецькому (239,6 тис. грн) районах



НУШ – засоби навчання

Перечинський ліцей

Перечинської міської ради
Філія "Тячівківська загальноосвітня

школа І-ІІ ступенів"

Лазещинська загальноосвітня школа

I-III ступенів Рахівської районної ради 

Новоселицька загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний

заклад Перечинського району



Використали кошти субвенції органи управління освітою 

Берегівського, Великоберезнянського, Виноградівського, 

Іршавського, Тячівського районів, Баранинської, 

Вільховецької, Іршавської, Перечинської, Полянської ОТГ
100%

>90%

0%

Майже стовідсотково використали кошти органи 

управління освітою міст Ужгород (98,6%), Берегово 

(99,0%), Міжгірського (97,5%), Рахівського (97,6%), 

Свалявського (93,1%),  Хустського (92,1%) районів                 

та Тячівської ОТГ (97,9 відс.) 

Проблеми з використанням коштів виникли у місті Чоп, 

Воловецькому районі та Мукачівській ОТГ, де тільки 

укладено угоди та триває постачання меблів у заклади 

загальної середньої освіти

Придбання сучасних меблів



НУШ – меблі

Виноградівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №8 Виноградівської районної ради

Солочинська гімназія

Полянської сільської ради

Баранинський заклад освіти І ступеня

Баранинської сільської ради

Малогеєвецький НВК ДНЗ – ЗОШ

I-III ступенів імені Ференца Егрі

Ужгородської районної ради



Закупівля комп’ютерного обладнання

Мультимедійне 

обладнання

Ноутбуки

Багатофункціональні пристрої

Освоєно кошти субвенції у сумі                      

15 317,5 тис. грн майже у всіх містах, 

районах та ОТГ і придбано:



НУШ – комп’ютерне обладнання

Тячівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №2 Тячівської міської ради

Чопська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1 Чопської міської ради

Мукачівська спеціалізована школа I-III ступенів

№3 ім. Ф.Ракоці IІ Мукачівської міської ради

Раківська загальноосвітня школа

I-II ступенів Перечинського району



НУШ – пілотний проект

Чинадіївська загальноосвітня школа I-III ступенів Мукачівської районної ради

Ужгородська загальноосвітня школа I-III ступенів

№8 Ужгородської міської ради

Ганичівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів Ганичівської сільської ради 

Тячівського району



обладнання для 

спеціальних 

закладів освіти

обладнання 

для їдалень 

(харчоблоків)

облаштування 

внутрішніх 

вбиралень

придбання 

шкільних 

автобусів

350,0 

тис. грн

16 476,8 

тис. грн

26 130,5 

тис. грн

26 620,9 

тис. грн

16 автобусів

31 вбиральня

136 їдалень

2 заклади

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 

№ 1106-р „Деякі питання використання у 2019 році 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам” Закарпатській області виділено освітню 

субвенцію у сумі 69 578,2 тис. грн

Створення безпечного освітнього середовища



Шкільний автобус

Департаментом на умовах 

співфінансування у серпні 

придбано 16 шкільних автобусів 

для шкіл Берегівщини, 

Великоберезнянщини, Іршави, 

Перечинщини, Міжгірщини, 

Мукачівщини, Рахівщини, 

Свалявщини, Тячівщини, 

Ужгородщини, Хустщини



Обладнання для харчоблоків
Освоєно кошти субвенції: м. Чоп (100%), 

Рахівський (99%), Тячівський (97,9%) 
райони, Тячівська (97,5%), Іршавська
(100%) та Перечинська (100%) ОТГ,
оновлено обладнання 42 харчоблоків

Частково використано кошти у                      
мм. Ужгород, Хуст, Міжгірському,
В.Березнянському, Свалявському, 

Перечинському, Виноградівському,    
Ужгородському  районах,                                       

Вільховецькій і Полянській ОТГ, 
оновлено обладнання 54 харчоблоків

Не освоєно кошти:
Воловецький (2),
Мукачівський (11),

Хустський (13) райони       

Загалом із 16,5 млн грн коштів субвенції освоєно 11,0 млн грн, 

66,8%; із коштів співфінансування 2,5 млн грн, освоєно 1,5 млн грн



Облаштування внутрішніх вбиралень

Для 31 ЗЗСО 

виділено 

субвенцію на 

облаштування 

внутрішніх 

вбиралень

17 

облаштовано

Міжгірський, Рахівський, 

Тячівський – по 4, Берегівський, 

Мукачівський, Свалявський, 

Ужгородський, Вільховецька ОТГ –

по одній

8 
виконуються 

роботи

Хустський – 5,                           

Міжгірський, Ужгородський,                          

Вільховецька ОТГ – 1

6
виготовлено 

ПКД 

Великоберезнянський – 2, 

Ужгородський, Мукачівський, 

Перечинський, Рахівський –

по одній

У 2019 році було виділено –

44 031,9 тис. грн

облаштовано 39 вбиралень

У 2020 році  -

26 130,5 тис. грн



Облаштування внутрішніх вбиралень

Нижньо-Дубівська загальноосвітня

школа І ступеня Дубівської

селищної ради Тячівського району

Данилівський НВК „ЗОШ I-IIІ 

ступенів - ДНЗ” Хустської РДА

Ізківський НВК „ЗОШ I-IIІ ступенів -

ДНЗ” Міжгірської районної ради

Пасіцька загальноосвітня школа I-II ступенів

Свалявської районної ради



Спроможна школа для кращих результатів

Постанова Кабінету Міністрів України від 

12.02.2020 № 100 „Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми 

„Спроможна школа для кращих результатів” 

для 10 проєктів області виділено

20 000,0 тис. гривень

проведення 

капітальних 

ремонтів та 

реконструкції,

6 проєктів,

15 247,0 тис. грн

формування 

освітнього 

простору,

1 проєкт,

1 800,7 тис. грн

капітальний 

ремонт 

спортивних залів,

3 проєкти,

2 952,3 тис. грн



Спроможна школа для кращих результатів
проведення капітальних ремонтів та реконструкції

капітальний ремонт даху корпусу 

Міжгірської ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 

Міжгірської районної ради

1 304,1 тис. грн

капітальний ремонт Хустської СШ I-ІII ступенів 

№1 імені А. Волошина Хустської міської ради

1 319,8 тис. грн

реконструкція будівлі початкових класів

Оноківської ЗОШ І–ІІІ ступенів в с. Оноківці

Ужгородського району – 2 136,6 тис. грн

капітальний ремонт (заміна вікон та  

дверей) Керецьківської ЗОШ І–ІІІ ступенів

Свалявської районної ради – 1 925,3 тис. грн



Спроможна школа для кращих результатів
капітальний ремонт спортивних залів

капітальний ремонт будівлі спортзалу Великолазівського ліцею

Баранинської сільської ради Ужгородського району

(1 594,5 тис. грн)

„Фізичний розвиток дитини - запорука

здоров'я нації”- Порошківська ЗОШ І–

ІІІ ступенів Перечинського району

капітальний ремонт спортивного залу  та 

допоміжних приміщень Свалявської ЗОШ І–ІІІ 

ступенів № 1 Свалявської районної ради



Спроможна школа для кращих результатів
Приборжавська загальноосвітня школа I-III ступенів Іршавської районної ради



Обладнання для навчальних кабінетів
Розпорядженням КМУ від 27.11.2019 № 1109 „Про перерозподіл деяких видатків

державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2019 рік”

на придбання STEM-лабораторій та обладнання для навчальних кабінетів закладів

загальної середньої освіти для області передбачено 30 637,1 тис. гривень

ФІЗИКА11

МАТЕМАТИКАХІМІЯ13

БІОЛОГІЯ17

ГЕОГРАФІЯ 9

12

STEM-

ЛАБОРАТОРІЯ
1



Надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

На виконання постанови КМУ від 21.02.2018 № 88 ,,Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами” у 2020 році виділено – 17 897,8 тис. грн, освоєно – 9 634,1 тис. грн

Мукачівська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №13 

Мукачівської міської ради

Чопська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1 Чопської міської ради



Надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

Луківська загальноосвітня школа I-II ступенів 

Іршавської районної ради

Великолазівський ліцей Баранинської сільської ради

Чорноголівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів Великоберезнянської районної ради

Тур'я Бистрянська загальноосвітня школа

I-II ступенів Перечинського району


