
до рішення міської ради

від 02.11.2021 № 8/19-2

обласний

бюджет
міський бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1.1. Підвищення якості 

та доступності 

дошкільної та базової 

середньої освіти

1 Вдосконалення кадрової політики 2021 Відділ освіти 474,00 474,00

кількість осіб, 

педагогічного 

персоналу, які 

пройшли 

навчання

335 осіб

2

Забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей  1-4 класів та 

пільгових категорій у 

загальноосвітніх школах

2021 Відділ освіти 8 968,44 8 968,44

кількість осіб, 

які забезпечені 

безкоштовним 

харчуванням

4321 дитини

3

Виплата одноразової допомоги 

дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьків-ського 

піклування, яким виповнилось 18 

років 

2021 Відділ освіти 38,01 38,01

кількість осіб, 

яким надано 

допомогу

21 дитина

4

Безкоштовний відпочинок дітей 

пільгових категорій у 

пришкільних таборах 

2021 Відділ освіти 421,90 421,90

кількість дітей, 

яким надано 

безкоштвний 

відпочинок

750 дітей

5

Виплата стипендії міського 

голови для обдарованих дітей та 

молоді м. Покров-ська у сфері 

освіти 

2021 Відділ освіти 270,00 270,00

кількість дітей, 

яким надано 

стипендію

15 дітей

6 Надання послуг з енергосервісу 2021 Відділ освіти 349,00 349,00

впровадження 

енергозберігаюч

их заходів. 

3 заклади

7

Придбання та доставка 

підручників і посібників для учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

2021 Відділ освіти 410,04 410,04

поповнення 

бібліотечного 

фонду

1 послуга

значення 

показника

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2027 року або 

стратегії розвитку міста 

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн Очікуваний 

результат

Всього

Додаток № 2

у тому числі за рахунок коштів:

Ціль 2. Якість життя та людський розвиток

10.Освіта

Держав-

ний

бюджет

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел

найменування 

показника
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8

Надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами

2021 Відділ освіти 383,92 383,92 0,00

Проведення 

корекційно-

розвиткових 

занять та 

придбання 

спеціальних 

засобів корекції 

психофізичного 

розвитку для 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами

576 год

9
Перевезення учнів закладів 

загальної середньої освіти
2021 Відділ освіти 1 552,18 1 552,18

кількість учнів 810

10 Конвертація валюти 2021 Відділ освіти 30,27 30,27 послуга 2

11 Інженерно-геологічні роботи 2021 Відділ освіти 322,20 322,20 послуга 1

12
Поповнення матеріально-

технічної бази закладів освіти
2021 Відділ освіти 16 206,77 14 113,18 2 093,59

кількість 

одиниць, техніки 

для утримання 

закладів освіти

1215

13

Послуги з проведення 

обов’язкових періодичних 

профілактичних медичних оглядів

2021 Відділ освіти 1 157,26 1 157,26

кількість осіб, 

які пройшли 

профогляд

1743

14 Обслуговування сигналізації 2021 Відділ освіти 16,56 16,56
кількість 

закладів
1

15

Обласному бюджету для 

співфінансування оновлення 

матеріально-технічної бази 

(придбання обладнання та меблів) 

для освітніх закладів, в яких 

реалізуються проєкти за 

програмою Президента України 

"Велике будівництво" 

2021 Відділ освіти 284,09 284,09
кількість 

закладів
1

16

Забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" 

для закупівлі засобів навчання та 

обладнання для навчальних 

кабінетів початковї школи

2021 Відділ освіти 3 157,92 1 793,80 1 364,12
кількість 

комплектів
34
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17

Забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" 

на підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та 

проведення супервізії

2021 Відділ освіти 550,10 550,10
кількість 

комплектів
34

18

На закупівлю засобів захисту 

учасників освітнього процесу в 

закладах загальної середньої 

освіти під час карантину

2021 Відділ освіти 500,00 500,00
кількість 

закладів
22

19

Закупівля обладнання в рамках 

програми "Спроможня школа для 

кращих результатів" для 

реалізації проєкту "Формування 

нового освітнього простору 

Родинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8 

Покровської міської ради 

Донецької області, розташованої 

за адресою: 85311, Донецька обл., 

м.Родинське, вул. Перемоги 6"

2021 Відділ освіти 5 418,56 3 793,00 1 625,56
кількість 

закладів
1

20

Обласному бюджету на 

співфінансування придбання 

ноутбуків для педагогічних 

працівників комунальних закладів 

загальної середньої освіти та їх 

філій для організації 

дистанційного навчання, інших 

форм здобуття загальної 

середньої освіти з використанням 

технологій дистанційного 

навчання

2021 Відділ освіти 312,62 312,62
кількість 

ноутбуків
52

21
Аудиторські послуги

2021 Відділ освіти 50,00 50,00 кількість послуг 1

Всього 40 873,85 21 134,00 0,00 19 739,85 0,00 0,00

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                    Н. Іваньо 


