
Звіт про роботу Департаменту освіти та науки  

Івано-Франківської міської ради за 2018 рік 

 

Відповідно до Положення про Департамент освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, затвердженого рішенням Івано-Франківської 

міської ради № 247-21 від 31.07.2018р., Департамент освіти та науки у 2018 

році здійснював реалізацію державної політики у сфері освіти і виховання та 

забезпечення якості освіти на території міста Івано-Франківська з 

урахуванням соціально-культурного середовища міста. 

Населення Івано-Франківська щороку зростає, разом з тим збільшується 

кількість маленьких іванофранківців. Тому упродовж 2018р велась активна 

робота щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти міста Івано-

Франківська. Відкрито комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

№25 «Янголятко» у с.Микитинці, тим самим додатково створено 95 місць. 

Фактична чисельність дітей, що будуть відвідувати  цей заклад – 145.  

У вересні 2018р. відчинили свої двері для дошкільнят приватні заклади 

дошкільної освіти (ясла-садки): «Первісток» (5 груп, 90 дітей), «Телесик» (3 

групи, 45 дітей), еко-садок «Вулик» (4 групи, 60 дітей). 

Тривають роботи з відновлення закладу дошкільної освіти №21 

"Подоляночка", що на вул. Хоткевича, 11А. Реконструкція будівлі триває, і 

вже у 2019 році заклад гостинно відкриє двері ще для 150 малят. 

Упродовж двох років мережа закладів збільшилась на 7: 6 комунальної 

форм власності та 1 приватний. Це становить17% від кількості усіх закладів 

дошкільної освіти. 

Охоплення дітей закладами дошкільної освіти порівняно з минулим 

роком зросло з 9407 до 9778, а відсоток охоплення дітей від 3 до 6 - з 95,8% 

до 97%, тоді як у 2015р. цей показник становив 77 %, у 2016р. – 85%. 

Загальний показник в Україні – лише 74%. 

З вересня 2018 н.р. в 16 комунальних закладах дошкільної освіти 

відкрито 26 інклюзивних груп для дітей, які потребують корекції розумового 

та фізичного розвитку,  забезпечуються комфортні умови для навчання та 

виховання дошкільнят, формується середовище, яке  сприяє  розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами. 

На базі ДНЗ № 1 «Калинонька», ДНЗ № 15 «Гуцулочка», ДНЗ № 35 

«Вишиванка» відбулися семінари-практикуми для батьків  за участю тренерів 

організації «Character International Inc.» (США).  

У 2018р. удосконалено систему електронної реєстрації дітей 

дошкільного віку: розпочато ведення електронного обліку дітей на 

поступлення у заклади компенсуючого типу та заклади, що розташовані у 

селах, які належать до Івано-Франківської міської ради (Угорники, Крихівці, 

Хриплин).   

З 1 вересня 2018 року шкільний поріг Нової української школи 

переступили 3410 першокласників. Освітній процес для них організовано у 

125 класах 35 закладів загальної середньої освіти міста. 



До початку 2018-2019 навчального року усі педагоги пройшли навчання 

за дистанційною формою на платформі Еd-Era, курси підвищення 

кваліфікації та отримали сертифікати.  

Класні кімнати Нової української школи обладнані сучасними меблями 

та мультимедійним обладнанням, навчальним приладдям для мовно-

літературної, математичної, природничої, мистецької освітніх галузей, для 

проведення практичних робіт з природознавства.  

Для закупівлі дидактичних матеріалів для учнів початкових класів із 

Державного бюджету виділена субвенція у сумі 1507200,00 грн. 

На оснащення перших класів дидактичним матеріалом, меблями та 

мультимедійним обладнанням із місцевого бюджету виділено 24000000,00 

грн, а саме на придбання інтерактивних комплексів – 21984106, 00 грн., які 

встановлені у 123-х перших класах Нової української школи. 

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством 

освіти і науки України та The LEGO Foundation усім закладам загальної 

середньої освіти міста безкоштовно передано ігрові набори LEGO, за 

допомогою яких здійснюється навчання та організовується ігрова діяльність 

школярів. 

Департамент освіти та науки забезпечує створення належних умов для 

організації переходу до профільного навчання учнів старшої школи, 

комплектування кваліфікованими педагогічними працівниками, вживає 

заходів щодо модернізації навчально-матеріальної бази закладів загальної 

середньої освіти. Здійснено поділ на групи при вивченні профільних 

дисциплін (математика, фізика, хімія, біологія, українська література) в 10-11 

класах та у 8-11 класах з поглибленим вивченням відповідних предметів та 

наповнюваністю класу більше 27 учнів.  

Відповідно до програми “Освіта міста Івано-Франківська. 2016-2020 

роки” здійснюється поділ на групи при вивченні української мови в класах з 

наповнюваністю більше 25 учнів. У 2018-2019н.р. в 1-11 класах з коштів 

місцевого бюджету на поділ української мови оплачується додатково 35 

ставок, що складає на навчальний рік приблизно 950 тис грн. 

У рамках системного переходу старшої школи на профільне навчання у 

2018-2019 н.р. в м. Івано-Франківську в 10-11 класах відкрито 65 профільних 

класів.   

Залучено дітей та підлітків до навчання через доступні форми здобуття 

освіти. Індивідуальною формою навчання станом на 03.12.2018р. охоплено 

85 учнів, з них 66 діти з інвалідністю. Для організації індивідуального 

навчання учнів, які проходять лікування в обласній дитячій клінічній лікарні, 

закріплено ЗШ № 6. Екстернами отримано 25 атестатів про повну загальну 

середню освіту, 6 свідоцтв про базову загальну середню освіту. 

Організовано підготовку та проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. За підсумками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад у 2017-2018 навчальному році учні закладів загальної середньої 

освіти міста Івано-Франківська вибороли 145 призових місць, покращивши 

показник минулого навчального року (140 призових місць).  



У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад заклади загальної 

середньої освіти міста Івано-Франківська представляло 50 учасників, 25 з 

яких стали переможцями.  

Найбільше переможців ІV етапу олімпіад у природничо-математичному 

ліцеї – 7; у СШ № 5 – 4 переможці; в УГ № 1- 3 переможці, у СШ № 11, ЗШ 

№ 3 та ЗШ № 10 – по 2 переможці; у ЗШ № 12, 19, 22, 25 та ЗШЛ № 23 – по 

одному переможцю. 

Сорока учням загальноосвітніх навчальних закладів, вихованцям 

позашкільних закладів, студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації на 2018 рік призначено стипендії міської ради (240 тис. грн. на 

рік). 

На загальноміському культурно-мистецькому святі обдарованої 

учнівської молоді «Ми – надія твоя, Україно!», приуроченому Міжнародному 

Дню захисту дітей було нагороджено 182 учні (83 800 грн.) та 91 їхній 

наставник (54 300грн.), котрі досягли найвищих результатів упродовж 

навчального року. Також на святі було відзначено учня року – ученицю 11-го 

класу Івано-Франківської спеціалізованої школи № 5 з поглибленим 

вивченням німецької мови Біць Яну.  

У 2018-2019 навчальному році інклюзивне навчання організовано для 59 

дітей із особливими освітніми потребами на базі 25-ти закладів освіти.   

Крім того, вперше у 2018-2019 н.р. відкрито 6 інклюзивних груп 

подовженого дня для 7-ми дітей з особливими освітніми потребами та 

введено 6 ставок асистента вихователя ГПД. 

На базі Івано-Франківської ЗШ №17 облаштовано ресурсну кімнату для 

дітей із особливими освітніми потребами, де вони навчаються за 

індивідуальним планом розвитку в супроводі корекційного педагога. Кімната 

містить навчальну, соціально-побутову, ігрову зони та зону відпочинку.  

Для психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами, проведення з ними корекційно-розвиткових занять 8 листопада 

2018 року відбулося офіційне відкриття Комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр Івано-Франківської міської ради». Упродовж червня-грудня 

2018 року корекційно-розвиткові заняття проведено більше ніж з 

200(двомастами) дітьми з особливими освітніми потребами, батьки 168 дітей 

отримали висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини. 

Ініціатива літніх мовних таборів у м.Івано-Франківську не є новою. 

Понад  10 років на базі  СШ №1 працює літній мовний табір «Гаудеамус». У 

2018 році  12 освітніх закладів приєдналися до цього проекту. Більше тисячі 

школярів мали змогу відпочити, оздоровитись та додатково вивчати іноземну 

мову. 

Оскільки цей проект ґрунтується на волонтерських засадах, то 

надважливим питанням було залучення волонтерів. У мовному таборі 

«Гаудеамус» СШ №1 працювали 17  іноземних волонтерів, у мовній школі 

«OASIS» школи-гімназії №3 – 12 студентів, які навчаються на факультеті 

іноземних мов. 



Загальна чисельність комп'ютерної техніки нараховує 1159 одиниць, з 

них 168 комп՚ютерів використовується в управінсько-господарській 

діяльності, в т.ч. 36 – для ведення бібліотечного фонду, для забезпечення 

навчально-виховного процесу 686 комп՚ютерів та 407 портативних 

комп'ютери. Із загальної кількості 681 мають термін придбання понад 5 

років, 84 – технічно несправні. 

Більшість закладів загальної середньої освіти обладнали кабінети 

інформатики для початкової школи.             

В усіх закладах освіти наявні мультимедійні комплекси. Крім того, у 

освітніх закладах фукціонує 48 класів з інтерактивними поверхнями, що дає 

можливість використовувати комп’ютерні програми навчального 

призначення з різних дисциплін.  

Мережа Інтернет встановлена в усіх закладах освіти міста. 

З метою забезпечення всіх учнів безкоштовним проїздом у 

громадському транспорті Департаментом освіти та науки вивчено реальну 

потребу в учнівських квитках  і забезпечено їх виготовлення в повному 

обсязі. Крім того, виготовлено квитки для учнів освітніх закдладів обласного 

підпорядкування, які розміщені на території Івано-Франківської міської ради. 

У 2018 році на базах плавальних басейнів ЗШ № 18, 21, 22, 24,  ЗШЛ № 

23 уроками плавання було охоплено 2630 четвертокласників. 

У 2018 на міжнародних змаганнях (чемпіонати Європи, Світу) здобуто 

16 перемог (спортивна гімнастика СДЮСШОР № 1, баскетбол 3х3, регбі 

ДЮСШ № 2, шахи, тхеквандо ДЮСШ № 3); на всеукраїнських змаганнях – 

14 перемог (спортивна гімнастика СДЮСШОР №1), 26 перемог (баскетбол, 

баскетбол 3х3, регбі, настільний теніс, плавання), 28 перемог (шахи, футбол, 

тхеквондо ВТФ ДЮСШ№ 3). 

У 2018 році проводилася ХХVІІ Спартакіада серед школярів закладів 

загальної середньої освіти міста. У рамках спартакіади проводилися змагання 

з різних видів спорту: волейбол (юнаки, дівчата), баскетбол (юнаки, дівчата), 

гандбол (юнаки, дівчата), міні-футбол (юнаки, дівчата), плавання (5 класи), 

«Старти надій» (7 класи), ФОПФШУ «Нащадки козацької слави» (5-10 

класи), регбі-5 (5 класи). Переможцями та призерами спартакіади стали: І 

місце – СШ № 5, ІІ місце – ЗШЛ № 23, ІІІ місце посіла команда УГ № 1. 

У 2018 році заклади освіти забезпечено необхідним спортивним 

інвентарем та обладнанням на суму 200 тис. грн. 

Щороку у вересні місяці у закладах освіти міста проводиться конкурс-

рейд «Увага! Діти  на дорозі!».  

У перші дні навчального року у закладах  загальної середньої освіти 

проводяться  Єдині уроки з вивчення Правил дорожнього руху. 

Здобувачі освіти міста є активними учасниками громадської акції 

«Запобігти. Врятувати. Допомогти», яка організовується рятувальниками 

Івано-Франківського міського відділу УДСНС в Івано-Франківській області.  

«Про безпеку пам’ятай, цінуй життя – в біду не потрапляй»  - під таким 

девізом проведено 25 квітня 2018 року  спільно з КУ «Міська аварійно-

рятувальна служба» міський етап Всеукраїнського фестивалю «Дружин юних 



пожежних», що став для міста насправді яскравою подією. Головним 

завданням фестивалю є привернення уваги дітей до проблем чисельних 

небезпек, які можуть підстерігати їх у сучасному житті та вміння діяти у 

випадку виникнення надзвичайної ситуації. 

Цього року переможцями стали команди СШ №1 (І місце), НВК 

«Школа-гімназія № 3» (ІІ місце), ЗШ №18 (ІІІ місце).  

Упродовж звітного року було проведено понад 50 загальноміських 

заходів та акцій, у яких брало участь понад 14000 школярів. На особливу 

увагу заслуговують: 

- ІІ міський конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Кіборги під 

Крутами та Донецьком». Переможців було нагороджено дипломами та 

призовою поїздкою місцями Крутської битви на Чернігівщину (січень 

2018р.); 

- започатковано проведення творчого конкурсу серед школярів та 

педагогів «Готуй нових бійців, Холодний Яре: від Холодного Яру до Чорного 

лісу»; 

- започаткований у  2018 році загальноміський Фестиваль «Козацький 

дух -2018», приурочений Дню Українського козацтва, Дню створення УПА 

та Дню захисника України. Перемогу здобула команда «Діамант» із НВК 

«Школа-гімназія №3» (керівник Іванна Вінтоняк), ІІ місце посіла команда 

«Бандерики» із СШ № 5 (керівник Сергій Хамчук), ІІІ місце – команда 

«Патріоти» із СШ №5 (керівник Валентин Холоденко); 

- дитячо-юнацький Різдвяний фестиваль «Ой радуйся, земле!»  та 

фестиваль-конкурс фольклорно-етнографічних гуртів;  

- ХVІ загальноміський дитячо-юнацький фестиваль мистецтв 

«Таланти землі Галицької»;  

- міський відкритий фестиваль танцю «Карпатські візерунки»;  

- ІІ міжшкільний мистецький фестиваль «Злива мрій»;  

- ІІ загальноміський шкільний театральний фестиваль 

«Відкривається схвильовано душа»;  

- Всеукраїнський конкурс-виставка дитячих робіт «Новорічно-

Різдвяна композиція»; 

- міський конкурс новорічно-різдвяних листівок, які волонтерами 

були передані захисникам Вітчизни, які стримують агресію російських 

військ у зоні ООС у Волноваському районі Донецької та Попаснянської 

Луганської областей України; 

- свято української родини; 

- «Ми діти твої, Україно!» (до Дня Незалежності);   

Упродовж року на базі Центру патріотичного виховання учнівської 

молоді імені Степана Бандери успішно реалізовувались загальноміські 

проекти «Мій Івано-Франківськ» (проведення уроків з історії рідного міста), 

«За честь! За славу! За народ!», «Герої не вмирають!», «До духовних джерел 

українців», «Козацька слава», «Я – громадянин», «Вишивка – мій оберіг» 

та інші.  



У 2018 році започатковано проведення загальноміських Фестивалів 

«Палац збирає друзів», «Козацький дух - 2018», конкурсу солістів-

вокалістів «Пісенний дивограй», Фестивалю-конкурсу стрілецької та 

повстанської пісні «Пісня, що зродила чин». 

Департамент освіти та науки за сприяння міського голови Руслана 

Марцінківа організував проведення фестивалю «Осінній вернісаж». 

Мешканці Івано-Франківська відвідали ярмарок дитячого дозвілля. 

Упродовж дня заклади освіти міста презентували роботу понад 130 

різноманітних гуртків. 

Третій рік поспіль міський етап Всеукраїнської патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») проводиться у формі 3-денних зборів на базі ПЗОВ 

«Лімниця».  

На фасадах 14 закладів загальної середньої освіти та 8 закладах 

професійно-технічної освіти м.Івано-Франківська встановлені пам’ятні 

дошки колишнім учням, які загинули в боротьбі за збереження свободи й 

незалежності України під час проведення Революції Гідності чи у зоні 

проведення антитерористичної операції на сході нашої Батьківщини.  

Департамент освіти та науки сприяв розвитку мережі закладів 

позашкільної освіти, створенню умов для вільного доступу молоді до якісної 

позашкільної додаткової освіти. Позашкільною освітою у 12-ти закладах 

охоплено 12008 вихованців. 

У вересні 2018 року перших вихованців зустрів новостворений міський 

центр туризму та краєзнавства учнівської молоді.  

Щомісячно проводились презентації для дітей та батьків, педагогів і 

представників ЗМІ «Творче обличчя Івано-Франківського позашкілля». 

Вихованці закладів брали активну участь у проведенні Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних, міських змагань та конкурсів із різних напрямів 

позашкільної освіти, проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів в Малій академії наук учнівської молоді.  

У 2018 році вихованка Малої академії наук Н.Павлюк здобула 

перемогу у міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11 класів. 7 

учнів стали переможцями ІІІ Всеукраїнського етапу МАНУМ.  

У 2018 році найвагомішими здобутками були: визнання МДЕС у 2018 

році Міжнародним центром «GLOBE» (США) найкращим закладом в Україні 

та нагородження його золотою медаллю, здобуття гран-прі Всеукраїнського 

конкурсу флористики та фітодизайну. Також педагоги та вихованці центру в 

березні 2018 року відвідали своїх партнерів з ізраїльської СШ села Шааб у 

рамках візиту-відповіді, перемоги зразкового естрадно-танцювального 

ансамблю «Медитація» в міжнародному конкурсі-фестивалі хореографічного 

мистецтва «Станіславів Денс Фестівал – 2018», вихованців вокального гуртка 

«Арт Мюзік» у міжнародному фестивалі-конкурсі «Зіркове сяйво - 2018». 

Олександр Аронець, керівник гуртка МЦНТТУМ, став переможцем 

міського та обласного етапу Всеукраїнського конкурсу серед педагогів-

позашкільників «Джерело творчості» у номінації «Керівник предметно-

технічного гуртка», а на заключному етапі конкурсу (Всеукраїнському)  посів 



ІІ місце. За його програмою з серпня ц.р. в закладах освіти м. Івано-

Франківська розпочато навчання вчителів та дітей у рамках реалізації 

проекту «Навчимо 1000 дітей ARDUINO робототехніки в школах міста 

Івано-Франківська». 

 Департамент освіти та науки забезпечував ефективне управління 

діяльності в навчальних закладах Івано-Франківської міської ради та широке 

залучення органів громадського самоврядування навчальних закладів до 

вирішення актуальних проблем освітніх закладів: упродовж навчального 

року в усіх закладах освіти були проведені загальноміські конференції 

учнівського самоврядування, на яких обрали делегатів загальноміської 

конференції учнівського самоврядування. Головою Ради учнівського 

самоврядування було обрано ученицю 10 класу СШ №5. Вона була делегатом 

обласного Форуму учнівського самоврядування, учасником обласного 

зібрання лідерів учнівського самоврядування Івано-Франківської області. 

11 жовтня в приміщенні обласного українського академічного музично-

драматичного театру імені І.Франка проведено міський Форуми батьківської 

громадськості «Дитина – як найвища цінність держави» за участі міського 

голови Р.Марцінківа. Участь у ньому взяло близько 700 батьків. Щомісячно 

проводились тематичні зустрічі та «круглі столи», на яких батьки мали 

можливість отримати кваліфіковані та повні відповіді та поради. Також 

проводились  зустрічі працівників Департаменту освіти та науки, семінари, 

наради на загальноміському рівні з головами батьківських комітетів. 

Створено координаційну раду Департаменту освіти та науки  з питань 

міжнародного співробітництва. За сприяння дирекції Департаменту освіти та 

науки освітяни міста мали змогу брати участь в міжнародних конкурсах, 

семінарах, симпозіумах, фестивалях, спортивних змаганнях  тощо. 

Продовжувалась співпраця освітян міста із закладами освіти 

закордонних міст-партнерів Івано-Франківська, а також реалізація спільних 

міжнародних проектів: - «Українська коляда в Європі», «Польща – земля 

друзів», «Столиці Європи» тощо, започаткованих у попередні роки.  

З ініціативи румунської сторони підписано Міжнародну угоду про 

співпрацю на 2018-2021 роки між Департаментом освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, МЦДЮТ та Шкільним Інспекторатом 

Марамуреського повіту Румунії й Палацом дитини у м. Бая Маре, Румунія. У 

рамках цієї співпраці відбувся візит керівників Шкільного Інспекторату 

Марамуреського повіту 22-24 листопада ц.р. в Івано-Франківськ. 

У ПЗОВ «Лімниця» влітку 2018 року відпочило 582 дітей, з них: 133 – з 

багатодітних та малозабезпечених родин, 3 – батьки яких загинули в ООС, 

121 – батьки яких є учасниками ООС, 8 – діти з  особливими потребами. 53 

дитини з Волноваського району Донецької області та Попаснянського району 

Луганської області за кошти місцевого бюджету на запрошення міського 

голови Р.Марцінківа.  

У 2018-2019 н. р. в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

здобувають освіту 599 дітей з інвалідністю; 133 дитини-сироти та дитини, 

позбавлені батьківського піклування; 187 дітей, батьки яких постраждали від 



ЧАЕС; 1106 з малозабезпечених сімей, 4107 з багатодітних сімей, 267 дітей з 

числа вимушених внутрішніх мігрантів, 1415 дітей, батьки яких є 

учасниками АТО, з них 22 дітей, батьки яких загинули в АТО. Загалом 

підвищеної психологічної допомоги, соціального супроводу та патронажу в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти потребують 7 824 дітей 

пільгових категорій. 

У  2018 році відповідні виплати отримали 8 випускників 11-х класів по 

11160 грн. кожному на загальну суму 89280 грн. та 14 випускників 9-10 

класів по11664 грн. кожному на загальну суму 163 296 грн.  

До Дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят Департаментом 

освіти та науки закуплено солодкі подарунки для дітей пільгових категорій 

на суму 200 тис. грн. за кошти місцевого бюджету. 

У загальному дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, у 2018р. виплачено 250 000грн. на придбання 

шкільної/спортивної  форми та канцелярського приладдя. 

У порівнянні з 2017 роком у 2018 році безкоштовним сніданком 

забезпечено 5959 школярів, на 2852 більше, ніж у минулому році; 

безкоштовним обідом забезпечено 1933 учнів – це на 204 школярів у 

порівнянні з минулим роком. Загалом щодня з міського бюджету виділяється 

близько 128 045 грн. на гаряче харчування школярів закладів загальної 

середньої освіти: 89 385 грн. –  на сніданки та 38 660 грн. – на обіди. 

На харчування дітей пільгових категорій з 02.01.2018р. по 06.12.2018р. 

з міського бюджету виділено 8 837 914,49 грн. 

Також варто зазначити, що в закладах загальної середньої освіти 

працівники психологічної служби надали допомогу  187 учням ЗЗСО та 

11 дітям ЗДО, які виховуються у 156 сім’ях,  що опинились в складних 

життєвих обставинах. 

Впродовж 2018 року працівниками психологічної служби відвідано 

понад 600 дітей, які виховуються в сім’ях, що опинились в складних 

життєвих обставинах, за місцем їх проживання. 

У 2018 році до корекційної роботи було залучено 1423 дітей, з них 

мовлення 882-ом було виправлено, що становить 62,0%. 

Впродовж навчального року логопедами надано 172 консультації 

педагогам, 947 консультацій батькам. 

У 2018 році завершилося будівництво ДНЗ №25 «Янголятко» у 

с.Микитинці. Ведуться роботи з реконструкції приміщення ДНЗ на 

вул.Хоткевича,11а. Розпочато будівництво дошкільного навчального закладу 

у мікрорайоні «Каскад» (р-н вул. Стуса-Миколайчука). Ведуться роботи 

щодо капітального ремонту ДЮК «Глобус». 

Оголошено тендерні закупівлі на добудову другого пускового 

комплексу ЗШ № 6 ім. І.Ревчука та будівництва закладу дошкільної освіти на 

території школи. 

 Проведено: 

- брукування території ДНЗ № 1, 4,10,11,28;ЗШ №3. 



- капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення в ДНЗ 

№ 10, 12; ЗШ №16; поточний ремонт - ДНЗ №1, 20, 23,29; МЦНТТУМ. 

- капітальний ремонт санвузлів у 8 закладах  (ДНЗ №23, ДНЗ№29, ДНЗ 

№33, ЗШ №4, ЗШ №9, ЗШ №18, ЗШ №24,  ЗШС №3); поточний ремонт 

санвузлів у 2 закладах (СШ №11, Микитинецька ЗШ). 

- капітальний ремонт приміщень у 14 закладах (ДНЗ №7, 11, 15, 18, 23, 

20, 27; ПМЛ, СШ №11, ЗШ №28, Вовчинецькій ЗШ, Хриплинській ЗШ, 

ЗШС №3, ЗШС ім. С. Русової); поточний ремонт приміщень у 7 

закладах (ДНЗ №10, 11, 15, 23, 29,30; СШ №11). 

- капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 3,22,36; ЗШ №10, 12, 19. 

- капітальний ремонт приміщення їдальні ЗШ №14, 24;поточний ремонт 

приміщення їдальні НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №16. 

- капітальний ремонт підлоги ЗШ №3; поточний ремонт підлоги НВК 

«Школа-гімназія №3». 

- капітальний ремонт сходів НВК «Школа-гімназія №3». 

- Капітальний ремонт огорожі ДНЗ №11. 

Завершено капітальний ремонт даху СШ №5, ЗШС ім. Софії Русової; 

поточний ремонт даху господарського корпусу ДНЗ №9,  покрівлі ЗШ №25. 

Ведуться роботи по капітальному ремонту вентиляційної системи, 

системи фільтрації та підігрів басейну в ДНЗ №28. 

Проведено капітальний ремонт системи опалення в ДНЗ №10, 14, ЗШ 

№12, 16, Крихівецька ЗШ, ДЮК «Прометей»; поточний ремонт системи 

опалення ДНЗ №29, ЗШ №11, 12,СДЮШОР №1. 

         Проведено заміну: 

 вікон на металопластикові у 10 закладах освіти (НВК «Школа-гімназія 

№3», ЗШ №4, 7, 14,17, 21, 25, Микитинецькій ЗШ, НРЦ, МЦДЮТ). 

Всього замінено 232 вікна; 

 дверей у 3 закладах освіти (ДНЗ №9, ЗШ №14, Хриплинській ЗШ).  

Замінено 18 дверей. 

Завершується комплексна модернізація будівель закладів ДНЗ №4, 16, 

18, 23, 33, 36 та НРЦ за програмою підвищення енергоефективності в 

будівлях навчальних закладів НЕФКО.  

Проведено капітальний ремонт внутрішніх електромереж СДЮШОР 

№1.Частково замінено внутрішню електропроводку у ДНЗ №10, 22, 27, 36, 

ЗШ №7, ЗШ №10, ЗШ №19, Крихівецькій ЗШ.      

Встановлено спортивний майданчик та дитяче обладнання в ДНЗ № 10. 

Розпочато капітальний ремонт спортивного майданчика ПЗОВ «Лімниця» та 

ЗШ №18. 

Проведено капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи 

№28 на суму 800 000 грн.  

Упродовж 2018 року були урочисто відкриті футбольні майданчики зі 

штучним покриттям на територіях ЗШ №19, ЗШ №25, ЗШ №22 та 

спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у баскетбол, волейбол, 

бадмінтон, теніс  на базі ЗШ №15, УГ №1, ПМЛ, ЗШ №28. 



У 2018 році на поточні ремонти закладів освіти міста виділено 740 

тис.грн., а на капітальні ремонти – 22 млн. 31 тис.158грн. 


