Інформація
Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради на виконання рішення
Івано-Франківської обласної ради від 25.12.2015р. № 42-2/2015 «Про затвердження
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки»
Підпрограма «Розвиток системи дошкільної освіти»
Проводилась робота щодо удосконалення та розвитку мережі закладів
дошкільної освіти міста. Відповідно до проекту рішення виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради про фактичну мережу закладів дошкільної освіти на
2019-2020н.р. передбачено функціонування 35 ЗДО (33 -комунальних, 1 – відомчий,
1 – приватний), ЗШС І ступеня №3, 2 початкові школи з дошкільними відділеннями
(комунальної форми власності), 1 навчально-реабілітаційний центр з дошкільними
групами та 2 приватні навчально-виховні комплекси. В них виховується та
навчається 9828 дітей (проектна потужність усіх груп у закладах за нормативами
наповнюваності становить 6341 місць). Кількість груп у ЗДО – 342: 40 груп
раннього віку та 302 дошкільні. За рахунок вивільнення 4 класу у ПШС І ст. №3 та
відкриття групи в КДНЗ №24 «Котигорошко» кількість місць в ЗДО збільшилася на
35.
Підготовлено та направлено в департамент освіти, науки і молодіжної політики
Івано-Франківської ОДА статистичні звіти щодо охоплення дітей дошкільною
освітою. Відсоток охоплення дітей від 3-6 років ЗДО становить 95%. Залишається
стабільною ситуація щодо охоплення дошкільною освітою дітей старшого
дошкільного віку. Відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку становить
99%. Загальний показник в Україні – лише 74%.
Департамент освіти та науки здійснює поетапне впровадження інклюзивної
освіти у закладах дошкільної освіти. У 2019р. в 25 закладах дошкільної освіти
відкрито 53 інклюзивні групи.
Реалізовується план розширення мережі закладів дошкільної освіти на 20192020н.р. Завершуються ремонтні роботи в
ЗДО № 21 «Подоляночка» на
вул.Хоткевича, 11а (7 груп – 130 місць). Призначено в/о керівника даного закладу.
Розпочато будівництво навчально-виховного комплексу Івано-Франківської ЗШ № 6
ім. І. Ревчука в мікрорайоні Опришівці. Завершується виготовлення проектнокошторисної документації реконструкції закладу дошкільної освіти
на вул.
С.Бандери, 10а (8 груп – 150 місць). Проводяться роботи щодо будівництва закладу
дошкільної освіти в мікрорайоні «Каскад» (11 груп на 200 місць).
Прийняті рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради:
«Про роботу закладів дошкільної освіти в літній оздоровчий період 2019р.» від
22.05.2019 № 584;
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської
міської ради від 24.05.2018р. №555 «Про затвердження складу комісії з розгляду
питань, які потребують додаткового вивчення та не врегульовані Положенням про
порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільні
навчальні заклади м.Івано-Франківська» від 19.09.2019р. № 1079»;

«Про розмір плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти,
дошкільних групах загальноосвітньої школи-садок І ступеня № 3 з групами
цілодобового перебування дітей, Початкової школи «Пасічнянська», Початкової
школи імені Софії Русової Івано-Франківської міської ради» від 18.12.2019р. №_.
Підготовлено проект змін до рішення сесії міської ради від 30.08.2018р. № 22815 «Про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до поступлення у
дошкільні навчальні заклади Івано-Франківської міської ради» та до Положення про
тимчасову комісію з розгляду питань, які не врегульовані Положенням про порядок
загальноміської електронної реєстрації дітей до поступлення у заклади дошкільної
освіти Івано-Франківської міської ради». Проведено 7 засідань, на яких розглянуто
293 звернення громадян з питань зарахування дітей до закладів дошкільної освіти. З
13.05.2019р. розпочато електронну реєстрацію дітей до комунального ЗДО №25
«Янголятко» с.Микитинці.
Надано допомогу при підготовці документів до здійснення ліцензування
приватним закладам дошкільної освіти, які планують ліцензуватися у 2020 році.
З метою реалізації варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти
та розширення додаткових освітніх послуг у ДНЗ міста проводиться гурткова робота
з навчання дітей хореографії (у 15 закладах дошкільної освіти) та англійської мови
(у 24 дошкільних закладах). Здійснювався методичний супровід з питань організації
та змісту проведення гурткової роботи. Працювали загальноміські методичні форми
роботи для керівників гуртків з хореографії та англійської мови.
Заклади дошкільної освіти взяли активну участь у щорічному міському
конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського
суспільства, 18 з них стали переможцями. У номінації "Проекти громадських та
благодійних організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах" перемогли ДНЗ № 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 27,
28, 29, 30, 33. У номінації "Парципаторне бюджетування" переможцями стали ДНЗ №
1, 2, 4, 11, 15, 22, 28, 33.
Про результативність методичної роботи з педагогами свідчать перемоги у
конкурсах педагогічної майстерності та напрацьовані авторські методичні розробки.
Медичні сестри закладів дошкільної освіти міста (О.Двірник, медична сестра ДНЗ №
15 «Гуцулочка» та К. Удуд, медична сестра ДНЗ № 4 «Калинова сопілка») активно
публікували свої професійні надбання у фаховому журналі MCFR «Медична сестра
дошкільного закладу» з питань медичного обслуговування та раціонального
харчування вихованців (публікації майже у кожному номері за 2019 рік).
Переможцем Всеукраїнського конкурсу «Медсестра – я, креатив – моє друге ім'я»
стала Калина Удуд, медична сестра ДНЗ № 4
«Калинова сопілка».
У
Всеукраїнському конкурсі перспективного передового досвіду
впровадження
програмно-методичного комплексу «Впевнений старт: старший дошкільний вік»
здобули перемогу педагоги Вовчинецького ДНЗ №1 «Ластів’ятко» (номінація «В
десятку») та Початкової школи ім.С.Русової (номінація «Від репродукції до
творчості»).
Укладено угоди про творчу співпрацю лабораторії дошкільної освіти і
виховання Інституту проблем виховання НАПН України з Департаментом освіти та
науки та дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) №35 «Вишиванка» про

проведення експериментальної роботи з розроблення теми НДР «Виховання дітей
раннього віку у закладах дошкільної освіти різних типів» та підтеми «Розвивальне
середовище груп раннього віку як чинник особистісного зростання малюків».
З метою активізації партнерської взаємодії педагогів з батьківською громадою
організовано ряд заходів. Зокрема, у рамках співпраці з організацією «Character
International Inc.» (м. Даллас, штат Техас, США) уже декілька років поспіль
організовуються зустрічі батьків вихованців дошкільних закладів з американськими
психологами, які працюють над проблемою «Формування характеру». У квітні та
жовтні 2019 р. Джон Кук, доктор психологічних наук, член Американської асоціації
психотерапії та Девід Глісон, магістр психології, сертифікований тренер провели
заняття з батьками ДНЗ № 3 «Бджілка», ДНЗ № 11 «Пізнайко», ДНЗ № 29
«Кобзарик», ДНЗ № 32 «Солов’ятко».
Посилено увагу до проблеми інклюзивного навчання дошкільнят у співпраці з
батьками. На базі ДНЗ № 23 «Дударик» (завідувач Н.Марковська) проведено
тренінгове заняття «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації» з керівниками
закладів дошкільної освіти міста. Заняття проведено з метою заглиблення у суть
інклюзії, внесення відповідних змін у структуру управлінської діяльності та
вироблення алгоритму дій для всіх учасників освітнього процесу
У 2019 році активно проводилась інформаційна робота закладів дошкільної
освіти через медіа простір (створення сторінок у мережі «Facebook»).
Підпрограма «Розвиток загальної середньої освіти»
Інклюзивну освіту станом на грудень 2019 року здобуває 121 учень у 30-ти
закладах загальної середньої освіти. Організовано навчання для учнів, які
перебувають на тривалому лікуванні, в обласному фтизіопульмонологічному центрі
та обласній дитячій клінічній лікарні.
На виконання вимог Закону України «Про освіту» Департаментом освіти та
науки сформовано території обслуговування закладів загальної середньої освіти.
Організовано роботу щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в
умовах Нової української школи, підвищення кваліфікації учителів, які
працюватимуть у перших класах у 2020-2021 та 2021-2022 навчальних роках.
11 грудня 2019 року на базі ЗШ № 3 спільно з ТОВ «Видавництво «Розумники»
проведено презентаційний науково-практичний семінар «Організація ефективного
використання інтерактивних засобів навчання у Новій українській школі»;
Учителі початкових класів Ірина Іванців (НВК «Школа-гімназія № 3»), Галина
Глушко (СШ № 1), Леся Павлюк (ЗШ № 7), Марина Хміль (ЗШ № 16), Ольга Луцик
(ЗШ № 22), Ольга Новицька (ліцей № 23 ім. Р.Гурика), Лілія Ільчишин, Галина
Протас (ЗШ № 24) успішно пройшли усі етапи пілотного проекту Сертифікації
учителів початкових класів та отримали сертифікати.
Вчитель початкових класів ЗШ І ступеня № 26 Аліса Павлюк увійшла до ТОП50 фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine.
Ларисі Загрійчук, вчителю початкових класів приватної школи – садка «Перша
ластівка», тренеру Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та Нової української

школи, члену експертної групи Державної служби якості освіти присвоєно звання
«Заслужений вчитель України».
Наталія Вітер, вчитель початкових класів НВК «Школа-гімназія № 3» стала
переможцем І туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020» у номінації
«Початкова освіта».
Інформації про хід реалізації Концепції Нової української школи, роботу у
Новій українській школі систематично висвітлюються на сайті Департаменту освіти
та науки та у мережі Facebook .
2545 учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста взяли участь у
Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок-осінній 2019» (28
листопада 2019р.).
Уперше у переддень Святого Миколая на площі біля пам’ятника Іванові
Франку проведено загальноміське свято «2020 новорічно-різдвяних дитячих мрій».
2414 учасників запалили вогники ліхтариків, виконали пісню «Ой, хто, хто Миколая
любить» разом із хором учнів Української гімназії № 1 та встановили Національний
Рекорд України «Найбільша кількість дітей з ліхтариками».
Департамент освіти та науки сприяє організації та проведенню заходів, у т.ч.
загальноміського рівня, що здійснюються з метою формування здорового способу
життя та зміцнення здоров’я школярів, активізації позакласної і позашкільної
спортивно-масової роботи серед учнів закладів загальної середньої освіти, розвитку
різних видів спорту в місті Івано-Франківську.
Упродовж І семестру 2019-2020н.р. Департаментом освіти у рамках співпраці з
Міською та Обласною федераціями футболу в освітніх закладах реалізується
пілотний проєкт UEFA GROW «Шкільна футбольна ліга». Участь у змаганнях взяли
46 збірних команд ЗЗСО за віковими категоріями: 10 команд 4-6 класів (дівчата), 13
команд 3-4 класів (хлопці) та 23 команди 5-6 класів (хлопці). Матчі першого кола
змагань відбулися в жовтні 2019року, навесні 2020 року відбудуться матчі другого
кола та фінальні матчі. Кожна з команд-учасниць отримає футбольний м’яч, наданий
Українською асоціацією футболу. Переможці міських змагань представлятимуть
м.Івано-Франківськ на змаганнях обласного рівня в кожній із категорій.
За сприяння міського голови, спільно з ГО «Івано-Франківська міська спілка
сімей і родин, померлих і безвісти зниклих в зоні АТО» проведено турнір з
мініфутболу приурочений до Дня захисника України та присвячений пам’яті
загиблих в зоні АТО випускників закладів професійно-техічної освіти. Участь у
турнірі, що відбувся 09.10.2019р. на базі Івано-Франківського професійного ліцею
автомобільного транспорту і будівництва, взяли 3 команди закладів освіти, у яких
навчалися загиблі. За підсумками гри: І місце посіла команда Академічного ліцеюінтернату Івано-Франківської міської ради, ІІ місце - команда ВПУ №13 та ІІІ місце –
команда ІФПЛАТіБ.
22-23.10.2019р. проведено змагання з мініфутболу на кубок ГО «Обласна
спілка учасників АТО» серед збірних команд ЗЗСО (юнаки). Участь у турнірі взяли
24 збірні команди 8-9-х класів івано-франківських шкіл. Учасники змагались за
коловою системою, найсильніші команди зустрілися у фінальній грі. За підсумками

гри: І місце посіла команда ЗШ №19, ІІ місце - команда ЗШ №15, ІІІ місце – команда
ЗШ №3.
Упродовж листопада-грудня 2019 року збірні команди закладів загальної
середньої освіти взяли участь у Шкільному турнірі з футзалу «Кубок міського
голови та НФК «Ураган» (вікова категорія: 5 класи і молодші). Урочисте відкриття
турніру та матч за Суперкубок серед минулорічних фіналістів відбувся 06.11.2019р.
Втретє поспіль володарями Суперкубку стала команда ЗШ № 10.
Серед шкільних команд турнір стартував 09.11.2019р. та проходитиме в три
етапи: попередній, основний та чемпіонський етап. У попередньому етапі змагалася
31 команда ЗЗСО, за підсумками якого визначено лідерів, які увійшли до складу
Золотої, Срібної та Бронзової ліги. Загалом, 24 команди продовжують боротьбу в
основному етапі змагань. Кожна з команд-учасниць основного етапу отримає
грошову нагороду на реалізацію ідеї свого закладу освіти.
Команди-учасниці основного етапу
Золота ліга

Срібна ліга

Бронзова ліга

1

СШ №11

Ліцей ім.Р.Шухевича

ЗШ №7

2

ЗШ №15

Підлузька гімназія

ПШ «Пасічнянська»

3

Ліцей №23 ім.Р.Гурика

Католицька ЗШ

Ліцей №13

4

СШ №5

СШ №1

ЗШ №26

5

ЗШ №24

6

ЗШ №25

НВК «Школа-гімназія» Крихівецька ЗШ
№3
ЗШ №12
Угорницька ЗШ

7

ЗШ №19

ЗШ №10

ЗШ №9

8

ЗШ №22

ЗШ №18

Українська гімназія №1

Департамент освіти та науки сприяє проведенню щорічних загальнодоступних
спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей та учнів у напрямку
посилення співпраці школи та сім’ї. Так, упродовж звітного флешмоб «Зимова
руханка», приурочений до відзначення циклу новорічно-різдвяних свят.
Фізкультурно-оздоровчу руханку 20.12.2019р. на площі біля Ратуші провели юні
гімнасти та педагоги СДЮШОР №1 з метою залучення дітей разом з батьками до
спортивних, зимових розваг.
З метою розвитку критичного та аналітичного мислення школярів через
інтелектуально-спортивні ігри Департамент освіти сприяє популяризації гуртків з
шахів та шашок на базі шахових клубів ДЮСШ №3 та закладів загальної середньої
освіти. У відділенні ДЮСШ №3 працює 9 навчальних груп із шахів на базі наступних
закладів загальної середньої та позашкільної освіти: Міський шаховий клуб «Дебют»
ДЮСШ№3, Обласний шашко-шаховий клуб, дитячо-юнацький клуб за місцем
проживання «Легінь», Ліцей № 23 ім.Р.Гурика та ЗШ №6. Упродовж звітного періоду
з метою популяризації шахової гри серед учнівської молоді Департаментом освіти
проведено:

- загальноміські змагання командної першості з шахів «Біла тура» серед учнів
закладів загальної середньої освіти (2006р.н. і молодші), що відбулися 1415.11.2019 року на базі міського дитячого шахового клубу «Дебют». У
змаганнях взяли участь 22 заклади загальної середньої освіти міста, загалом
108 учнів;
- загальноміські особисто-командні змагання серед учнів 1-11 класів закладів
загальної середньої освіти «Новорічний турнір з блискавичної гри в шахи»,
що відбувся 17.12.2019р. У змаганнях взяли участь команди з 17 закладів
освіти, загалом 87 учнів.
З метою активізації позакласної спортивно-масової роботи серед учнів закладів
загальної середньої освіти міста впродовж 02-06.12.2019року на базі ЗШ№21, 25 та
Ліцею №23 ім.Р.Гурика проведено загальноміські змагання командної першості із
баскетболу 3х3 серед збірних команд учнів 9-11-х закладів загальної середньої
освіти. У змаганнях взяли участь 18 команд серед юнаків та 16 команд серед дівчат.
За підсумками фінальної гри серед юнаків перемогу здобули: І місце – Українська
гімназія №1, ІІ місце – Ліцей ім.Р.Шухевича, ІІІ місце – ЗШ №24, IV місце – ЗШ
№15. Призери серед дівчат: І місце – ЗШ №19, ІІ місце – ЗШ №17, ІІІ місце – ЗШ №3
та IV місце – Ліцей №23 ім.Р.Гурика. Переможці перших місць представлятимуть
місто в обласних змаганнях.
З метою забезпечення розвитку здібностей вихованців закладів освіти в різних
видах спорту, створення умов для фізичного розвитку та підготовки спортивного
резерву для збірних команд України в місті фукціонують три дитячо-юнацькі
спортивні школи: СДЮШОР №1, ДЮСШ №2 та ДЮСШ №3, вихованці яких
досягають вагомих результатів.
Зокрема, у 2019 році до складу національної збірної команди України входять 8
вихованців СДЮШОР №1, 28 вихованців ДЮСШ №2 та 5 вихованців ДЮСШ №3.
Департамент освіти та науки сприяє розвитку позашкільної освіти в місті.
Зокрема, у жовтні 2019р. відкрили залу для вільної боротьби на базі ДЮСШ №2,
також підготовлено рішення виконавчого комітету та сесії Івано-Франківської
міської ради «Про внесення змін у штатний розпис Івано-Франківської дитячоюнацької спортивної школи №3 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської
області», відповідно до якого секції з футболу ДЮСШ №3, працюватимуть на базі
закладів освіти приміських сіл. Рішення прийнято на позачерговій сесії міської ради
27.12.2019 року.
У жовтні цього року на базі Івано-Франківської СДЮСШОР №1 відбулась
зустріч президента Національного олімпійського комітету України С.Бубки з
вихованцями, який високо відзначив роботу закладу у напрямку розбудови
Олімпійського руху в Україні.
В умовах реформування сучасна освіта акцентує особливу увагу на
забезпеченні рухової активності, зміцненні здоров’я дітей, активізації фізкультурнооздоровчої роботи серед учнівської молоді, а вчителі фізичної культури відіграють
важливу роль у заохоченні дітей та забезпеченні мотивації до занять фізичною
культурою та спортом.
З метою підвищення професійної компетенції педагогічних працівників
закладів освіти у напрямку формування позитивної соціальної мотивації учнівської

молоді Департаментом освіти організовано тренінг «Тренуємо хлопчиків бути
чоловіками», (03.12.2019р.) працівниками Фонду Організації Об’єднаних Націй у
галузі народонаселення в Україні UNFPA та БО «БФ «Ліга Толерантності». Навчання
спрямоване на отримання педагогічними працівниками навичок з розпізнавання
випадків насильства і протидії їм у школі та введення в інклюзивне тренування,
охоплено 17 педагогів.
Враховуючи думки та побажання учнів, батьків Департамент освіти та науки
Івано-Франківської міської ради робить перші кроки щодо запровадження нового
шкільного меню та змін в організації харчування в закладах освіти міста.
В усіх шкільних їдальнях започатковано «символ змін», впровадження нової
системи харчування за «Збірником рецептур страв для харчування дітей шкільного
віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах», напрацьованим кулінарним
експертом Євгеном Клопотенком, впровадження системи HACCP у шкільних
їдальнях.
Визначені опорні заклади освіти – НВК «Школа-гімназія № 3» (директор
Дмитро Скиданчук, підприємець Світлана Шіляк), ліцей № 23 імені Романа Гурика
(директор Микола Василик, підприємець Ірина Дубова), ліцей імені Романа
Шухевича (директор Геннадій Косар, підприємець Галина Гаврилів), Угорницької
ЗШ (директор Марія Петрунів, підприємець Ольга Ковбасюк).
З метою пропагування культури здорового харчування серед учасників
освітнього процесу проведено Декадник культури здорового харчування у закладах
загальної середньої освіти міста Івано-Франківська (16-25 жовтня 2019р.); Фестиваль
страв за рецептами Євгена Клопотенка на базі ПШС «Перша ластівка» (жовтень
2019р.); практичний майстер-клас «Подивися. Оціни. Застосуй» за участі Дмитра
Федорука, бренд-шефа «П’ятниця» - груп, технолога (жовтень 2019р.); День
полтавської кухні у закладах загальної середньої освіти міста (22.10.2019р.); телеміст
«Івано-Франківськ – Полтава: смакуємо разом!» на базі НВК «Школа-гімназія № 3»
(22.10.2019р.; захід проводився вперше; готували страви керманичі освіти – Ігор
Максимчук (м.Івано- Франківськ) та Юрій Матвієнко (м. Полтава) разом із
директорами закладів освіти – Дмитром Скиданчуком (Івано-Франківський НВК
«Школа-гімназія № 3») та Оксаною Горіною (Полтавська ЗШ № 18) під керівництвом
майстрів кулінарного мистецтва Світлани Шіляк (підприємець, котра надає послуги у
НВК «Школа-гімназія № 3») та Світлани Орінчиної (завідувач виробництва
«Половки» м.Полтави); загальноміський конкурс «Ми - за здорове харчування!»
серед учнів 4-5 та 6-7 класів на базі ліцею імені В.Чорновола (23-24.10.2019р.); ІІІ
загальноміський турнір «Шкільна кулінарна ліга» серед учнів 9-11 класів на базі
Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного
університету харчових технологій (26-29 листопада 2019р.).
У ліцеї № 23 імені Романа Гурика (директор М. Василик, підприємець
І.
Дубова)
запровадили нові технології та форми обслуговування у шкільній їдальні
- створили лінію роздачі, що дозволяє значно прискорити процес обслуговування
учнів середніх та старших класів.
Ліцей ім.Р.Шухевича (директор Геннадій Косар, заступник директора Альміра
Дебрівська) продовжує активно впроваджувати Всеукраїнський проект «Healthy
school» («Здоров’я школи»).

Відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. №
353-17 «Про встановлення вартості харчування учнів, які навчаються у 1-11 класах
загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання м. Івано-Франківська,
за кошти місцевого бюджету», гарячим харчуванням (сніданок - 15,00грн., обід –
20,00грн.) забезпечені:
учні 1-11 класів із числа:
кількість
%
дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
122
100
дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
625
100
України
«Про
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям»
учнів, яким згідно з Законом України «Про статус і
179
100
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»,
гарантується
пільгове
харчування
дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції,
1176
100
учасниками бойових дій або загинули під час виконання
службових обов’язків у зоні проведення АТО
дітей із інвалідністю
561
100
дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в
120
100
спеціальних і інклюзивних класах
дітей із багатодітних сімей
3734
100
учнів 1-4 класів із матеріально неспроможних сімей
97
100
відповідно до заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на
ім’я керівника закладу загальної середньої освіти міста
Івано-Франківська, відповідного подання керівника закладу
загальної середньої освіти, наказу Департаменту освіти та
науки Івано-Франківської міської ради
вихованців груп подовженого дня (за рішенням педагогічної
818
100
ради заклади освіти звільняють батьків від оплати за
харчування вихованців груп подовженого дня у відсотках
чисельності групи за списком: 10 – у повному обсязі (489
учнів); 15 – на половину вартості (329 учнів)
Всього:
7432
Всього за кошти місцевого бюджету харчується 7432 учні, що становить 25%
від загальної кількості учнів 1-11 класів. З них: одноразовим гарячим харчуванням
(сніданок/обід) забезпечені 5274 учнів 1-11 класів, дворазовим (сніданок, обід) – 2158
учнів 1-11 класів.
Для усіх бажаючих учнів 1-11 класів, не включених у перелік категорій дітей,
котрі харчуються безкоштовно, організовано гаряче харчування за кошти батьків.
Підприємці, котрі надають послуги з гарячого харчування у закладах освіти, уклали
кілька варіантів меню з різними ціновими пропозиціями на вибір представників
батьківської громадськості.

За результатами проведених працівниками Держпродспоживслужби в м.ІваноФранківську лабораторно-інструментальних досліджень у закладах освіти
встановлено, що зразки їжі та продукти харчування відповідають вимогам.
Підпрограма «Розвиток позашкільної освіти»
Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради розширено
мережу закладів позашкільної освіти. У 2019 році розпочав роботу новий заклад
позашкільної освіти – міський центр освітніх інновацій (в.о. директора Марія
Починок). Станом на 31.12.2019 року у м. Івано-Франківську функціонує 13 закладів
позашкільної освіти, які відвідує 12759 вихованців.
Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти та науки, дирекції
закладів позашкільної освіти вживають заходи щодо забезпечення педагогів закладів
сучасною науково-методичною літературою та матеріалами, систематично доводять
до відома педагогів закладів позашкільної освіти інформацію про новинки
методичної та дидактичної літератури, публікації періодичної преси, які висвітлюють
дану тематику.
Працівники закладів позашкільної освіти щорічно беруть участь у проведенні
обласного конкурсу на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної
освіти.
Керівники гуртків закладів позашкільної освіти беруть активну участь у
проведенні різноманітних міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів з фахової
майстерності. Зокрема у 2019 році директору міської дитячої екологічної станції
Ганні Василівні Левицькій за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у
національно-патріотичному вихованні школярів присуджено міську премію імені
Богдана Ступарика, а міським конкурсом «ТРІУМФ» заклад визнано лідером
соціально-економічного розвитку міста в номінації «Кращий позашкільний заклад».
Також заклад визнано кращим в Україні з реалізації міжнародного екологічного
проекту «GLOBE».
Еммі Озимінській, керівнику ЗХАЕСТ «Медитація» Івано-Франківського
МЦДЮТ, присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України»
Педагоги закладів позашкільної освіти систематично беруть активну участь у
проведенні обласних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів»,
фестивалів тощо з питань позашкільної освіти.
Вихованці закладів позашкільної освіти систематично беруть участь у
проведенні обласних конкурсів роботи гуртків з різних напрямів діяльності. Серед
вагомих перемог слід зазначити:
-завоювання третій рік поспіль вихованцями гуртків МДЕС під керівництвом
Оксани Марущак Гран-прі на Всеукраїнському конкурсі флористики та фітодизайну
«Осінній розмай (м. Київ);
- отримання диплому І ступеня на Міжнародному конкурсі «ІнтерФест-Кітен2019» вихованцями ЗХКАБТ «Ритм-Престиж» МЦДЮТ у номінації «спортивнобальний танець, 12-14 років);
- отримання Гран-прі Всеукраїнського конкурсу «Шоу талантів» вихованцем
МЦДЮТ Д.Яручиком;

- перемоги юних спортивних гімнастів СДЮСШОР №1 на міжнародних
змаганнях «Зірки Прикарпаття».
Працівники інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки
готують до друку інформаційний збірник про роботу закладів позашкільної освіти м.
Івано-Франківська.
Департамент освіти та науки, адміністрації закладів позашкільної освіти м.
Івано-Франківська постійно докладають зусилля для зміцнення матеріальнотехнічної бази закладів.
Заклади позашкільної освіти м. Івано-Франківська забезпечені комп’ютерною
технікою та підключені до мережі Інтернет.
Заклади позашкільної освіти м. Івано-Франківська беруть участь в реалізації
міжнародних проектів, спортивних та творчих фестивалях, конкурсах, змаганнях.
Зокрема:
- у рамках чинної міжнародної угоди про співпрацю та партнерство між
Департаментом освіти та науки та Шкільним Інспекторатом Марамуреського повіту
(Румунія) делегація освітян та вихованців МЦДЮТ (директор І.Волинська)
неодноразово відвідувала з робочим візитом своїх партнерів з Палацу дітей м. Бая
Маре (Ркмунія), а їх партнери приїздили в гості у Івано-Франківськ;
- весною 2019 року проведено міжнародні змагання «Зірки Прикарпаття» зі
спортивної гімнастики. Їх учасниками були юні спортсмени з Франції та Молдови;
- делегація працівників Департаменту освіти та науки, директорів закладів
позашкільної освіти м. Івано-Франківська з 18 до 24 листопада 2019 року з робочим
візитом побувала у м. Єлгава (Латвія). Під час візиту вивчався досвід роботи закладів
освіти Латвії та досягнуто домовленість про налагодження партнерських зв’язків з
освітянами Єлгави.
Дирекція Івано-Франківської ДЮСШ №2 (директор Андрій Гандера) тісно
співпрацю з представниками місцевих ЗМІ щодо реклами дитячої спортивної школи.
Зокрема мережа місцевого кабельного телебачення «Дискавері» транслює
інформаційний ролик про адресу розташування закладу, контактні телефони,
запрошення дітей до занять у секціях та відділеннх, які функціонують на базі ДЮСШ
№2.
Упродовж навчального року виховники та діти Івано-Франківського МДЮПЦ
(директор Оксана Румак) з метою популяризації скаутського руху, ширшого
залучення школярів до занять у МДЮПЦ, здійснили візити у заклади загальної
середньої освіти м. Івано-Франківська, провели для школярів ряд цікавих
патріотичних змагів за пластовою методикою, присвячених Героям Небесної Сотні,
ювілею ЗУНР.
Цікавий рекламний відеофільм про роботу Івано-Франківського МЦНТТУМ
(директор Іван Мних) виготовили вихованці цього закладу. Його презентація
відбулась 28.02.2019р. під час звітування директора центру про роботу закладу на
засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Цінність даного
продукту полягає в тому, що вихованці закладу демонструють те, чому вони
навчились у центрі, самі знайомлять глядачів із роботою гуртків, досягненнями
вихованців центру, педагогами, які допомагають розкриттю дитячих талантів,

навчають дітей премудростям технічної творчості. Фільм розміщено в соціальних
мережах інтернету. Його переглянуло понад 20000 громадян.
Підпрограма «Обдаровані діти»
У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад заклади загальної середньої
освіти міста представляло 52 учасники, 25 з яких стали переможцями, повторивши
минулорічний успіх. В активі наших олімпійців 6 дипломів І ступеня, 8 – ІІ ступеня та
11 – ІІІ ступеня, що становить 45, 5% від загальної кількості переможців по області.
Найбільше переможців ІV етапу олімпіад у Природничо-математичному ліцеї – 6; в
УГ № 1 – 5, у СШ № 5 та СШ № 11 – по 4; у СШ № 12 - 2, у ЗШЛ № 23, ЗШ № 19, ЗШ
№ 10 та гімназії № 2 – по одному переможцю.
У листопаді-грудні 2019 току проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських
учнівських олімпіад, в яких взяли участь 2066 учасників (в минулому навчальному
році було 2062 учасники, а в позаминулому – 2100). Найбільш представницькими були
олімпіади з математики (238 учасників), української мови та літератури (195
учасників), біології (180 учасників), історії (179 учасників), географії (178 учасників),
хімії (174 учасники), фізики (173 учасники), англійської мови (164 учасники). Заклади
формували команди для участі в олімпіадах відповідно до рейтингу за попередній
навчальний рік.
За підсумками роботи журі визначено переможців з базових дисциплін, які
посіли 997 призових місць (в минулому навчальному році 938 місць, позаминулому –
980). Серед них 160 дипломів першого ступеня, 331 – другого, 506 – третього.
Журі відзначило систему роботи з обдарованими дітьми в закладах
освіти: УГ №1, учні яких вибороли 143 призові місця, СШ №5 – 134 призові місця,
СШ №11 – 116 призових місць, ПМЛ – 77 призових місць, Ліцей ім. Р. Шухевича –
72 призові місця, СШ №1 – 60 призових місць, Ліцей №23 ім. Р. Гурика – 51 призове
місце.
До роботи журі у ролі експертів були залучені науковці та викладачі
Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника», Університету права
імені Короля Данила, Івано-Франківського національного університету нафти і газу,
з якими Департаментом освіти та науки укладено угоди про співпрацю.
У ІІ етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 166 учнів 5-11 класів
закладів освіти міста За рішенням журі Конкурсу переможцями визначено 54
учасників (І місце – 7, ІІ місце – 15, ІІІ місце – 32).
У ІІ етапі ХХ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра
Яцика взяли участь 248 учнів 3-11 класів із 42 закладів загальної середньої освіти
міста.
За рішенням журі Конкурсу переможцями визначено 82 учасники (І місце– 9, ІІ
місце – 28, ІІІ місце – 45). Найбільшу кількість призових місць здобули команди: УГ
№ 1 (6 переможців); Ліцей імені Р.Шухевича, ЗШ № 12, 18, 25 (по 5 переможців);
Ліцей імені В.Чорновола (4 переможці).

Здійснювався методичний та організаційний супровід зовнішнього
незалежного оцінювання. При проходженні ЗНО на території м. Івано-Франківська
найбільше учасників з’явилося на тестуванні з української мови та літератури – 4599 з
4698 зареєстрованих учасників (явка – 98%). На другому місці за чисельністю – історія
України – 3868 з 4000 учасників (явка – 97%), на третьому місці математика – 1889 з
1968 учасників (явка – 95%). Найменш популярними для майбутніх абітурієнтів стали
фізика та хімія, де було відповідно 622 та 495 учасників.
Для осіб, які з об’єктивних причин не змогли взяти участь в основному
тестуванні, була проведена додаткова сесія з 26 червня до 11 липня 2019 року на базі 6
закладів загальної середньої освіти, у якій взяли участь 221 учасник з Чернівецької,
Закарпатської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Цьогоріч значно розширився перелік спеціальностей (до 13), для вступу на
магістратуру до яких бакалаврам необхідно пройти єдине фахове вступне
випробування з виконанням тесту з права і загальних навчальних правничих
компетентностей та єдиний вступний іспит з іноземної мови за процедурою ЗНО.
Тестування майбутніх магістрів відбулося 02 липня та 04 липня 2019 року на базі 4-х
закладів загальної середньої освіти. У ньому взяли участь 1803 студенти із 2112
зареєстрованих, явка учасників становила 85%.
За підсумками ЗНО-2019 двоє івано-франківських випускників отримали
максимальний результат 200 балів. Це – Франчук Анастасія, учениця УГ №1, з
англійської мови та Банасевич Анна, учениця СШ №5, з хімії. У перших 200 кращих
шкіл України ввійшли за рейтингом такі заклади Івано-Франківська, як УГ №1 (10
місце), СШ №5, СШ №11, ПМЛ. Стовідсотково склали тести усі учні ще таких 4-х
закладів: Угорницької ЗШ, ЗШ №19, ЗШ №12 та школи-гімназії №3. За досягненнями
з окремих предметів Українська гімназія №1 зайняла 2 місце серед шкіл України з
української мови. Зовнішнє незалежне оцінювання
досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів у 2019р. році відбулося організовано, у
відповідності з нормативними вимогами.
Підпрограма «Вчитель»
В умовах реалізації нової моделі української освітньої системи особливого
значення набуває проблема створення компетентнісного методичного простору, над
розв’язанням якої працює Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти та
науки Івано-Франківської міської ради.
ІМЦ здійснює безперервний методичний супровід діяльності чотирьох тисяч
трьохсот двадцяти двох вчителів. Якісний склад педагогів міста свідчить про їхній
високий професійний рівень та здатність надавати якісні освітні послуги,
впроваджувати інноваційні технології навчання.
З цією метою запроваджено нову форму методичної взаємодії - ІМЦstudio, на
якій методисти, застосовуючи діяльнісний підхід, формують професійні та
управлінські компетентності педагогів та керівників міста.
Одним із напрямків педагогічного менеджменту є розширення партнерських
зв’язків із різними інституціями міста та України. Так, у співпраці з Інститутом

обдарованої дитини національної академії педагогічних наук України проведено
навчання для педагогів міста з ейдетики «Секрети ефективного запам’ятовування».
Спільно з Державним агентством з питань електронного урядування України та
Державною наукової установою «Інститут модернізації змісту освіти», за сприяння
міського голови проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні
тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті».
У фортечній галереї «Бастіон» для вчителів-філологів проведено арт-полілог
«Освіта. Автопортрет». Захід організовано з ініціативи вчителя української мови та
літератури Крихівецької ЗШ, керівника школи неформального навчання вчителівфілологів міста Святомири Возняк. Захід також проведено за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) та ГО «STAN». Метою освітнього заходу
було за допомогою арт-полілогу об’єднати різні соціальні прошарки містян довкола
стану освіти в місті й дослідити їхнє бачення актуальних проблем/перспектив,
спонукаючи до обговорення. Під час мистецького заходу учасники створили 10
спільних арт-продуктів на освітню тематику, до малювання яких долучилися педагоги,
учні та батьки.
Проведено науково-методичну галерею «Сучасний підручник як засіб
формування компетентної особистості» для вчителів української мови та літератури
міста. Модераторами заходу були доктор педагогічних наук, професор, завідувач
відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН Украіни
Ніна Голуб та доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник
відділу методики української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
Олена Горошкіна.
На базі ЗШ №3 проведено науково-методичний семінар для вчителів полоністів
«Реалізація компетентнісного підходу у вивченні польської мови» за участі
директора Дрогобицької філії Інституту модернізації змісту освіти Адама Хлопеката
та наукових співробітників закладу.
У школі-гімназії № 3 відбулася зустріч з методистами видавництва Express
Publishing із Великобританії Daniel Morris та Alex Roditis та навчально-методичний
тренінг "Express Development Teacher's Day"для вчителів англійської мови.
У співпраці з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
організовано системну підготовку вчителів початкових класів, іноземних мов та
заступників директорів для роботи в умовах Нової української школи.
Навчання пройшли 397 вчителів, а також і за дистанційною формою на
платформі Еd-Era та відповідно отримали сертифікати.
Перемогу для міста Івано-Франківська здобули вчителі, які взяли участь в
обласному конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка»: Наталія
Кокар (І), учитель біології Католицької школи-гімназії святого Василія Великого, (ІІ)
Неля Федорак, учитель англійської мови СШ № 1, Оксана Сичик, учитель німецької
мовиСШ№ 5.
Учитель початкових класів ЗШ № 26 Аліса Павлюк увійшла до ТОП-50
фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine (глобал тічер прайз
юкреїн).

З ініціативи міського голови вперше десять педагогів закладів освіти отримали
премію міського голови в галузі освіти м.Івано-Франківська у 10-ти номінаціях на
загальну суму 100 тисяч гривень.
На культурно-мистецькому святі з нагоди Дня працівників освіти міською
педагогічною премією ім. Богдана Ступарика нагороджено заступника директора
школи-гімназії № 3 Галина Грекул, учителя історії ЗШ № 18 Тетяну Гурик,
директора МДЕС Ганну Левицьку. Подяками міського голови та грамоти
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради було нагороджено кращих
педагогів міста.
У серпні-вересні 2019 року проведено 32 педагогічні студії для педагогів
закладів освіти. Учасники студій ознайомились з особливостями організації та змісту
освітнього процесу в закладах у 2019/2020 н.р. відповідно до Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти, оновленими навчальними програмами.
Сучасні інтерактивні форми – методичні практикуми та кейси, воркшопи та
презентаційні меседжі, психологічні тренінгові заняття, проведені методистами ІМЦ,
науковцями ПНУ, ОІППО, представниками міжнародних організацій сприяли
продуктивній організації роботи, формуванню умінь, навиків ефективної релаксації,
позитивної психотерапії в роботі вчителя та подолання стресових ситуацій,
підвищенню особистісних, життєвих та професійних компетенцій, утвердженню
принципів партнерської взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а також
глибокому осмисленню основних завдань і цілей освітньої реформи.
Навчальний рік керівників закладів освіти стартував педагогічною
конференцією «Педагогічне партнерство як основа якісних змін в освітньому
просторі міста», яка відбулася на базі ПНУ ім.В.Стефаника. Почесними гостями
заходу стали міський голова Руслан Марцінків, експерт з підвищення кваліфікації
вчителів, команда підтримки реформи МОН України Наталія Софій, секретар міської
ради Віктор Синишин, директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики
облдержадміністрації Віктор Кімакович, ректор Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда, начальник Управління
Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області Галина Микитюк.
З метою впровадження нововведень у місті відкрито Центр освітніх інновацій –
перший такого типу комунальний заклад в Україні.
Проведено перший (зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року2020» у номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Хімія», «Початкова освіта»,
«Образотворче мистецтво».
У Конкурсі взяли участь 26 педагогів, з них 20 із закладів загальної середньої
освіти міста та 6 педагогів із обласних закладів освіти у номінаціях: «Зарубіжна
література» (ЗШ № 17, Католицька школа-гімназія, ліцей імені В’ячеслава
Чорновола), «Історія» (Ш-Г№3, ЗШ№10, УГ№1, ІФППЛ, Підлузька ЗШ,
Драгомирчанська ЗШ), «Хімія» (СШ № 11, ЗШ № 24, ІФППЛ, Каміннецька ЗШ,
Яблунська ЗШ), «Початкова освіта» (Ш-Г№3, ЗШ№3,ЗШ№16, ліцей № 13, ЗШ № 22,
ЗШ№18), «Образотворче мистецтво» (СШ№1, ЗШ№22, Хриплинська ЗШ,
Каміннецька ЗШ, Рошнівський НВК, Манявський ліцей).
Педагогічний стаж учасників конкурсу становив до 5 років - 3 (15 %), до 10
років – 6 (30%), до 20 років – 7 (35%), більше 20 років - 4 (20 %), що свідчить про

достатній рівень педагогічної практики та методичної підготовки.
За результати проведення у номінації «Зарубіжна література» І місце здобула
Л.Нестерук, учитель ЗШ № 17; у номінації «Історія» - Н.Кукурудз, учитель школигімназії № 3; у номінації «Хімія» – Ю.Пахомов, учитель ЗШ № 24; у номінації
«Образотворче мистецтво» - Р.Бецала учитель Хриплинської ЗШ; у номінації
«Початкова освіта» – Н.Вітер, учитель школи-гімназії № 3.
Налагоджено співпрацю з педагогічними колективами навчальних закладів
зарубіжних країн та закладами освіти України. Освіту міста відвідали делегації
педагогів закладів освіти Полтавської та Херсонської міських рад.
У дводенному тренінгу у Європейські гімназії і ліцею доктора Рана (Зелена
Гура, Республіка Польща) взяла участь делегація освітян міста на запрошення
Європейської фундації Освіти та Культури.
Делегація освітян та вихованців МЦДЮТ брала участь у проведенні
міжнародного україно-румунському конкурсу «Зимова мрія» м. Бая Маре Румунія, в
якому здобули 13 призових місць.
У рамках співпраці з організацією «Character International Inc. на базі ЗДО
міста американськими викладачами проведено тренінгові заняття для батьків щодо
формування характеру дитини.
Учні та педагоги СШ № 11 взяли участь у проекті «Демократична молодь в
рамках міжнародної програми «Еразмус плюс», де разом із норвезькими та
іспанськими ровесниками навчалися основ демократії.
Підпрограма «Інформатизація та комп’ютеризація
загальної середньої освіти»
Мережа Інтернет встановлена в усіх закладах загальної середньої освіти.
Всі 125 перших класів Нової української школи забезпечені мультимедійними
комплексами (інтерактивна панель Smart Board 75,
ноутбук вчителя,
багатофункціональний пристрій) на суму 21 984 106, 00.
Заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною технікою,
оформлено комп’ютерні класи з обладнаними робочими місцями для учнів.
За кошти державної субвенції у жовтні 2019 року придбано 169 комп’ютерів
на суму 2 697 240,00.
Крім того, ЗШ №8, 15, 18, 19,21,25 отримали комп’ютерну техніку на суму
505 800 тис.грн.
Підпрограма «Тепло дітям»
Протягом даного періоду було завершено: переоснащення існуючої системи
опалення ДНЗ №5, капітальний ремонт вентиляційної системи та системи фільтрації
басейну ДНЗ №28, капітальний ремонт приміщень ДНЗ №36, капітальний ремонт
санвузлів ЗШ №8, капітальний ремонт санвузлів ЗШ №16, капітальний ремонт
спортивної зали ЗШ №19, капітальний ремонт огорожі ЗШ №26, капітальний ремонт
системи опалення Крихівецької ЗШ, капітальний ремонт приміщень СДЮШОР №1,

капітальний ремонт благоустрою території Природничо-математичного ліцею,
капітальний ремонт приміщень Дитячо-юнацького пластового центру, капітальний
ремонт приміщень Міської дитячої екологічної станції, капітальний ремонт фасаду
початкової школи «Пасічнянська», капітальний ремонт системи опалення
приміщення Департаменту освіти, капітальний ремонт санвузлів НРЦ (вул. В.
Ветеранів, 14а), капітальний ремонт харчоблоку ЗШ №10.
Ведуться роботи: реконструкція частини будівлі ЗШ №2 під фізкультурнооздоровчі приміщення, капітальний ремонт приміщень ДЮК «Оріон», капітальний
ремонт із заміною вікон ЗШ №17, капітальний ремонт системи опалення ДЮК
«Глобус», встановлення спортивного майданчика із штучним покриттям на території
Микитинецької ЗШ (капітальний ремонт).
Проведено допорогові закупівлі та укладено угоду: капітальний ремонт
приміщень ДНЗ №18, капітальний ремонт павільйону ДНЗ №5 «Теремок».
Здійснено: поточний ремонт системи водопостачання ДНЗ №3, поточний ремонт
із встановленням метало пластикових перегородок ЗШ №6, поточний ремонт системи
опалення ДНЗ №15, поточний ремонт покрівлі та карнизу ЗШ №19, поточний ремонт
приміщень та поточний ремонт системи водопостачання початкової школи ім. С.
Русової, поточний ремонт покрівлі ДНЗ №27, поточний ремонт системи
водопостачання Будинку вчителя, поточний ремонт електричної
мережі
Микитинецької ЗШ
Виконані наступні аварійні роботи ТзОВ «Електросервіс»:
 Приміщення Департаменту освіти та науки - ревізія ЩО, заміна нульового
проводу;
 ДНЗ №20 - заміна освітлювального щитка;
 ДНЗ №6 – ревізія розеточної групи;
 ЗШ №12 – замінено частину внутрішньої електричної мережі харчоблоку
для підключення нового електрообладнання;
Замінено 1 циркуляційний насос та укладено угоду на заміну ще 1 в котельні
ДНЗ №17 «Ромашка».
Встановлено засоби дистанційної передачі даних для промислових
комерційних вузлів обліку природного газу в МДЕС, Угорницькій ЗШ та закуплено
обладнання для монтажу нового вузла обліку в старому корпусі Хриплинської ЗШ.
Здійснено пуск газу в новому корпусі Хриплинської ЗШ.
Встановлено 12 сигналізаторів загазованості в ЗЗСО.
Директор Департаменту освіти та науки

Н.Микула, 535-666,
М.Смаль, 535-663,

Ігор Максимчук

В.Крушельницький, 535-684
О.Савка, 535-671,

