
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №69

26 лютого 2021 р. 5 сесія 8 скликання

Про виконання рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року № 597 «Про обласну програму 

«Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки»

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фахову передвищу 
освіту», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року 
№ 695, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання 
від 21 лютого 2020 року № 921, рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 
26 квітня 2018 року № 597 «Про обласну програму «Студентський гуртожиток 
на 2018-2020 роки» , враховуючи клопотання обласної державної адміністрації, 
висновки постійних комісій обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту; з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання обласної програми «Студентський 
гуртожиток на 2018-2020 роки», згідно із додатком 1 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту 
(Замкова Н.Л.), з питань економіки, ів та бюджету (Грабович Г.А.).

/

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 до рішення 5 сесії обласної Ради 
8 скликання від 26 лютого 2021 року № 69

Інформація про виконання програми

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

Заклади вищої та фахової передвищої світи області, які фінансуються з 
обласного бюджету

Обласна програма „Студентський гуртожиток на 2018-2020 роки”
Рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 597

І.Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності Запланований результат Назва, зміст заходу/ напрям діяльності Досягнуті результати

1. Здійснювати постійний 
моніторинг умов проживання в 
гуртожитку студентів з числа 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування і осіб 
прирівняних до них, осіб 
визнаних учасниками бойових 
дій на Сході України та дітей 
осіб визнаних учасниками 
бойових дій на Сході України

Провести моніторинг 
умов проживання в 
гуртожитку студентів

Здійснено моніторинг умов 
проживання в гуртожитку студентів 3 
числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування і осіб 
прирівняних до них, осіб визнаних 
учасниками бойових дій на Сході 
України та дітей осіб визнаних 
учасниками бойових дій на Сході 
України

Проведено моніторинг 
умов проживання в 
гуртожитку студентів

2 Здійснення компенсаційної Провести компенсаційні Здійснено компенсаційні виплати Проведено



виплати закладам освіти за виплати закладам освіти закладам освіти за проживання в компенсаційні виплати
проживання в студентських за проживання в студентських гуртожитках закладів закладам освіти за
гуртожитках закладів вищої та студентських вищої та фахової передвищої освіти, проживання в
фахової передвищої освіти, які гуртожитках студентів які фінансуються з обласного студентських
фінансуються з обласного з числа дітей-сиріт та бюджету студентів з числа дітей- гуртожитках студентів
бюджету студентів з числа дітей, позбавлених сиріт та дітей, позбавлених з числа дітей-сиріт та
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського батьківського піклування, студентів з дітей, позбавлених
батьківського піклування, піклування, студентів з числа осіб, визнаних учасниками батьківського
студентів з числа осіб, визнаних числа осіб, визнаних бойових дій та студентів з числа дітей піклування, студентів з
учасниками бойових дій та учасниками бойових дій осіб, визнаних учасниками бойових числа осіб, визнаних
студентів з числа дітей осіб, та студентів з числа дій відповідно до Порядку учасниками бойових
визнаних учасниками бойових дітей осіб, визнаних використання коштів обласного дій та студентів з числа
дій відповідно до Порядку учасниками бойових дій бюджету для здійснення дітей осіб, визнаних
використання коштів обласного відповідно до Порядку компенсаційної виплати за учасниками бойових
бюджету для здійснення використання коштів проживання в студентських дій відповідно до
компенсаційної виплати за обласного бюджету для гуртожитках закладів вищої та Порядку використання
проживання в студентських здійснення фахової передвищої освіти, які коштів обласного
гуртожитках закладів вищої та компенсаційної виплати фінансуються з обласного бюджету бюджету для
фахової передвищої освіти, які за проживання в студентів з числа дітей-сиріт та дітей, здійснення
фінансуються з обласного студентських позбавлених батьківського компенсаційної
бюджету студентів з числа гуртожитках закладів піклування, студентів з числа осіб, виплати за проживання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених вищої та фахової визнаних учасниками бойових дій та в студентських
батьківського піклування, передвищої освіти, які студентів з числа дітей осіб, визнаних гуртожитках закладів
студентів з числа осіб, визнаних фінансуються з учасниками бойових дій вищої та фахової
учасниками бойових дій та обласного бюджету передвищої освіти, які
студентів з числа дітей осіб, студентів з числа дітей- фінансуються з
визнаних учасниками бойових сиріт та дітей, обласного бюджету
дій позбавлених студентів з числа

батьківського дітей-сиріт та дітей,
піклування, студентів з позбавлених
числа осіб, визнаних батьківського
учасниками бойових дій піклування, студентів з
та студентів з числа числа осіб, визнаних
дітей осіб, визнаних учасниками бойових



учасниками бойових дій дій та студентів з числа 
дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових
ДІЙ

3 Здійснення поточних видатків на 
обслуговування гуртожитків 
закладів вищої та фахової 
передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного 
бюджету

Провести поточні 
видатки на 
обслуговування 
гуртожитків

Здійснено поточні видатки на 
обслуговування гуртожитків закладів 
вищої та фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного 
бюджету

Проведено поточні 
видатки на 
обслуговування 
гуртожитків

4 впровадження
енергозберігаючих технологій в 
гуртожитках закладів вищої та 
фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного 
бюджету

Заміна вікон на сучасні 
теплозберігаючі

впроваджено енергозберігаючі 
технології в гуртожитках закладів 
вищої та фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного 
бюджету

Замінено вікна на 
сучасні
теплозберігаючі у двох 
закладах фахової 
передвищої освіти

5 Оновлення інженерного та 
побутового обладнання 
гуртожитків закладів вищої та 
фахової передвищої освіти, які 
фінансуються з обласного 
бюджету

Закупівля 
різноманітного 
обладнання для 
гуртожитків

Оновлено інженерне та побутове 
обладнання гуртожитків закладів 
вищої та фахової передвищої освіти, 
які фінансуються з обласного 
бюджету

Закуплено різноманітне 
обладнання для 
гуртожитків

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№ з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено
програмою

Виконано Рівень 
виконання до 
затвердженого 

програмою (%)
1 2 3 4 5 6 7

Показники продукту
1.1 Кількість студентів з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 
піклування залучених до реалізації 
Програми

особи заклади
освіти

150 150 100



1.2 Кількість студентів з числа осіб, 
визнаних учасниками бойових дій та 
студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій

особи заклади
освіти

100 100 100

Показники ефективності
2.1 Покращення умов проживання, навчання 

і відпочинку студентів з числа дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, студентів з числа осіб, 
визнаних учасниками бойових дій та 
студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій у гуртожитках 
закладів вищої та фахової передвищої 
освіти, які фінансуються з обласного 
бюджету

гуртожитки заклади
освіти

20 20 100

Показники якості
3.1 Проведення поточного ремонту кімнат 

гуртожитків закладів вищої та фахової 
передвищої освіти, які фінансуються 3 
обласного бюджету, в яких проживають 
студенти з числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
осіб, визнаних учасниками бойових дій та 
студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій

кімнати заклади
освіти

56 56 100

3.2 Оновлення м’якого інвентарю кімнат 
гуртожитків закладів вищої та фахової 
передвищої освіти, які фінансуються 3 
обласного бюджету, в яких проживають 
студенти з числа дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
осіб, визнаних учасниками бойових дій та 
студентів з числа дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій

одиниця заклади
освіти

190 190 100
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Покращення
умов
проживання, 
навчання і 
відпочинку 
студентів з числа 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
студентів з числа 
осіб, визнаних 
учасниками 
бойових дій та 
студентів з числа 
дітей осіб, 
визнаних 
учасниками 
бойових дій у 
гуртожитках 
коледжів і 
технікумів, які 
фінансуються з 
обласного 
бюджету

28
50

 
ти

с.
 г

рн
.
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 г
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Організація під 
час літнього 
оздоровлення 
спортивних 
заходів для дітей 13 

ти
с. 

гр
н.

Організація 
проведення в 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку 
виїзних майстер- 
класів з народних 
промислів

10 
ти

с. 
гр

н.



Організація на 
базі дитячих 
закладів
оздоровлення та 
відпочинку 
роботи мобільних 
консультативних 
пунктів ЩОДО 
формування 
здорового способу 
життя дітей і 
молоді та їх 
забезпечення 
соціально- 
рекламною 
продукцією

16 
ти

с. 
гр

н.

5 
ти

с. 
гр

н.
Організація 
оздоровлення та 
відпочинку дітей 
разом з батьками 
або іншими 
законними 
представниками, у 
тому числі 
проведення 
тематичних змін 
для дітей, які 
виховуються в 
дитячих будинках 
сімейного типу, 
прийомних сім’ях 
та літніх шкіл для 
прийомних 
батьків та батьків- 
вихователів

80 
ти

с. 
гр

н.



Залучення до 
розробки та 
реалізації 
інноваційних 
програм з 
оздоровлення 
дітей, проведення 
тематичних 
оздоровчих змін, 
підготовки 
фахівців, які 
працюють в 
дитячих закладах 
оздоровлення та 
відпочинку, 
спеціалістів, у 
тому числі 
активістів 
громадських 
організацій та 
лідерів
студентського
самоврядування

5 
ти

с. 
гр

н.

ВСЬОГО
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Заступник голови обласної Ради Ігор ІВАСЮК


