
Проєкт 

 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                            № 

м. Краматорськ 

 

Про внесення змін до рішення міської 

ради від 22.11.2017 № 30/VII-444 «Про 

затвердження цільової комплексної про-
грами «Програма розвитку освіти на те-
риторії м. Краматорськ. 2017-2020 роки»  

 

З метою подальшого розвитку і модернізації системи освіти міста, згідно з Законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту», програмою Департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.11.2017 № 30/VII-444 «Про 

затвердження цільової комплексної програми «Програма розвитку освіти на території  
м. Краматорськ. 2017-2020 роки»» виклавши пункти 1.9, 2.19 , 2.9 додатку до програми 

«План заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках цільової комплексної програми «Програма 

розвитку освіти на території м. Краматорськ. 2017 -2020 роки» у новій редакції (додається).    

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови   

Люльку Ю.А. 

 

Міський голова                                                                                            А.В.Панков 

 

  



Додаток  
до рішення міської ради  

            № 
План заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках цільової 

комплексної програми «Програма розвитку освіти на території м. Краматорськ. 2017 -2020 роки» 
 

№ 

з/п 
Назва 

проекту 
Перелік основних заходів Термін 

виконан 
ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість),тис. 

грн. у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

2018 рік 2019 рік 2020 рік  

1.9  Придбання обладнання для перших 

класів для забезпечення якіснох, 

сучасної та доступної загальної освіти  
«Нової української школи» 

2020 Управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради 

Бюджет міста 15 000 15 000 15 000 Створення умов 

навчання учнів 

Нової української 

школи 
 2.9  Організація підвозу дітей із 

віддалених селищ Комишуваха та 

Василівська Пустош до ЗОШ № 13, 33 

та 10, 26, пільгове підвезення учнів (у 

розмірі повної вартостіквитка) ЗОШ 

№ 19, 21, 28, 30, 31, Навчально-
виховного комплексу(ЗОШ№32) 

2020 Управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради 

Бюджет міста 1 500 1 550 1 600 Забезпечення 

безкоштовного 

підвезення учнів, 

які проживають 

за межами 

пішохідної 

доступності 
2.19  Забезпечення харчуванням за рахунок 

місцевого бюджету: 
- дітей та учнів в закладах освіти 
 
 
 

2020 Управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради 

 
 
Бюджет міста 
 
Батьківська 

плата 

 
 

31 810 
 

7 720 

 
 

40 000 
 

10 000 
 

 
 

45 000 
 

25 000 

 

- учнів пільгових категорій в літніх 

таборах 
Бюджет міста 120 120 192 

- обдарованих учнів  в профільних 

таборах 
Бюджет міста 75 75 120 

2.19.1  Модернізація харчоблоків –придбання 

технологічного обладнання для 

харчоблоків закладів освіти 

2020 Управління 

освіти 

Краматорської 

міської ради 

Бюджет міста - - 7 000  

 

            Секретар міської ради                                                                                                       Д.В.Ошурко 


