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Обласна рада

Департамент освіти і науки надає інформацію про виконання обласних
програм в галузі освіти за 2018 рік відповідно до наданого додатку.
Зазначаємо, що у 2018 році здійснювалось фінансування трьох обласних
програм :
- Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 20182022 роки;
- Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і
молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до
2018 року.
- Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в
закладах освіти області на 2016-2020 роки.
Додаток на 10 аркушах.

В.о. директора
Кувшинова Т.С.
т.61-03-57

В.Буняк

Додаток 2 до рішення 24 сесії' обласної ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № 469
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018Р.
Додаток N85 до Прорядку формування,фінансування і моніторингу
виконання регіональних (комплексних) програм
1. 0І&>
КВКВ

Департамент освіти і науки

2. КВКВ

Департамент освіти і науки

3. КФКВ

Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки, затверджена рішенням
31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року № 598
найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

1.Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи
№з/п

Назва,зміст заходу/ напрям діяльності

Заланований результат

Забезпечення проведення інтернат -олімпіад, очно-заочних олімпіад,
конкурсів,конкурсів-захистів.турнірів і фестивалів, спартакіад, Турніру
чемпіонів,міжнародних змагань різних напрямків, в т.ч.і вищих навчальних
закладів різних рівнів акредитації

Виплачувати стипенції обласної Ради та облдержадміністрації кращим учням
професійно-технічних навчальних закладів та студентам вищих навчальних
закладів І-ІІІ рівнів акредитації

За значні особисті досягнення у роботі з учнями переможцями конкурсів,
олімпіад,змагань виплачувати щорічні премії обласної державної адміністрації та
обласної ради для педагогів та учнів позашкільних,загальноосвітніх навчальних
закладів, педагогів, майстрів та учнів професійно-технічних навчальних закладів,
педагогів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів І-І\/ рівнів
акредитації

Фінансування протягом року проведення інтернет -олімпіад,
очно-заочних олімпіад, конкурсів.конкурсів-захистів,турнірів і
фестивалів, спартакіад, Турніру чемпіонів,міжнародних змагань
різних напрямків, в т.ч.і вищих навчальних закладів різних рівнів
акредитації

І
Назва,зміст заходу/ напрям діяльності

Фактично проведені заходи
заланований результат
' 1 іриіНШМ рику ІірОиОдилииь ініернеї олімпіади, очно-заочних олімпіад,
конкурсів,конкурсів-захистів.турнірів і
Забезпечення проведення інтернет -олімпіад, очно-заочних
фестивалів, спартакіад, Турніру
олімпіад, конкурсів,конкурсів-захистів.турнірів і фестивалів,
чемпіонів,міжнародних змагань різних
спартакіад, Турніру чемпіонів,міжнародних змагань різних
напрямків, в т.ч.і вищих навчальних закладів
напрямків, в т.ч.і вищих навчальних закладів різних рівнів
різних рівнів акредитації
акредитації

Планується щомісячно виплачувати 35 дітям( учням ПТНЗ та
ВНЗ)

Виплачувати стипенції обласної Ради та облдержадміністрації
кращим учням професійно-технічних навчальних закладів та Щомісячно виплачувались стипендії 35 учням
студентам вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації ПТНЗ та студентам ВНЗІ-І\/ рівні акредитації

Щорічне стимулювання шляхом преміювання педагогів та учнів
позашкільних . загальноосвітніх навчальних закладів, педагогів,
майстрі та учнів професійно-технічних навчальних закладів,
педагогів,викладачів та студентів вищих навчальних закладів І-І\/
рівнів акредитації

За значні особисті досягнення у роботі з учнями переможцями
конкурсів, олімпіад,змагань виплачувати щорічні премії
обласної державної адміністрації та обласної ради для
педагогів та учнів позашкільних,загальноосвітніх навчальних
закладів, педагогів, майстрів та учнів професійно-технічних
навчальних закладів, педагогів, викладачів та студентів вищих
Нагородження учнів переможців та педагогів
навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації

Проведення інших заходів,спрямованих на підтримку молоді та їх інформаційний Проведення заходів, спрямовані та підтримку молоді та їх
супровід
висвітлення

Протягом року здійснювались заходи, спрямовані та підтримку
молоді та їх висвітлення

Протягом року здійснювались заходи,
спрямовані та підтримку молоді та їх
висвітлення

6.2. Аналіз виконання показників та пояснення їх виконання

№ з/п

Показник
Кількість стипендій облдержадміністрацій та обласної
ради

Одиниця виміру
35 чоловік

Кількість учнів та педагогів, яким заплановані виплати
щорічних
грошових
премій
обласної державної
адміністрації та обласної ради

836 чоловік

Кількість
запланованих
інтернет-олімпіад,
конкурсів,очно-заочних олімпіад, конкурсів, спартакіад,
змагань річних нпрямків

115 кількість
заходів

Джерело інформації

затверджено
програмою

Виконано тис, грн.

Рівень використання до
затвердженого програмою
(%)

квартальний звіт

35

579,6

100

квартальний звіт

відповідно до
зайнятих призових
місць та отриманих
здобутків

630,3

100

квартальний звіт

відповідно до
зайнятих призових
місць та отриманих
здобутків

1990,4

100

297,5
3497,8

100

24 заходи
2017р

Проведення інших методичних заходів

квартальний звіт

Опис додасться

В.О.директора

Буняк В.В.

Заступник начальника управління

Кувшинова Т.С.

Додаток 3 до рішення 24 сесії обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № 469

52

обласного
бюджету

Забезпечти проведення
Інтернет-олімпіад, очнозаочних олімпіад,
конкурсів, конкурсівзахистів,турнірів і фестивалів,
спартакіад,Турніру
чемпіонів,міжнародних
2 змагань різних напрямків

2453,4

1990,4

1990,4

1990,4

0

о

65

65

63.2

63,2

0

18

Проводити Всеукраїнську
математичну конференціюолімпіаду геометричної
3 творчості ім. Ясинського
Забезпечити організацію та
проведення тематичної
англомовної зміни на базі
дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
4 області

15

таборів (загонів) з денним
перебуванням дітей з
вивченням англійської та
німецької мов на базі
5 загальної середньої освіти

10

Забезпечити проведення
конкурсів та інших змагань на
краще знання німецької мови
6 середу чнів закладів освіти

20
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Про обласну цільову
програму роботи з
обдарованою молоддю на
2018-2022 роки
Забезпечити належну роботу
відділу роботи 3
обдарованими дітьми у
комунальному вищому
закладі "Вінницька академія
непервної освіти"

1
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Обсяг коштів,
передбачених на
— фінансування заходу
згідно програми

Фінансування обласної програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки

27

Забезпечувати проведення
обласного фестивалю
театралізованих виставок,
призначених творчості
7 англомовних авторів

28

0

Проводити конкурс 3
англійської мови "Spelling
8 Bee"

30,2

0

Забезпечити проведення
англомовного квестукомандного змагання серед
9 учнів 8-9-,10-11 класів

30,2

0

Сприяти розвитку німецькоукраїнсько молодіжних
обмінів і створення для цього
10 оптимальних умов

10

0

Створити обалсну постійно
діючу дистанційну школу з
підготовки до предметних
олампіад при комунальному
вищому навчальному закладі
"Вінницька академія
неперервної освіти" та
забезпечити технічну та
науково-методичну складову
функціонування дистанційної
11 освіти

84,3

0

Стровити на базі профільних
закладів освіти Вінницької
міської ради та області школи
олімпійської майстерності за
участю провідних науковців
12 закладів вищої освіти

15,8

0

Створити районні(міські)
консультативні пункти для
роботи з обдарованою
13 молоддю
Поширити в межаж області
долвід Департаменту освтіи
міської ради з проведення
літніх шкіл для обдарованих
дітей, залучати до їх роботи
провідних вчителів та
науковців закладів вищої
14 освіти

100

0

200

0

Збільшитит кількість гуртків
та інших творчих обеднань у
закладах загальної середньої
.професійної та позашкільної
15 освіти

120

15

0

Модернізувати обладнання
закладів освіти з предметів
природничо математичного
16 циклу

18103

0

Забезпечити поповнення
матеріально-технічної бази
СЗШ І-Ill ст. №16 Вінницької
міської ради як базового
закладу з проведення
фінальних етапів
Всеукраїнських олімпіад,
17 конкурсів, турнірів

60

0

4

Впроваджувати в систему
підвищення кваліфікації
педагогічних та науковопедагогічних працівників
матеріали передового досвіду
з проблем пошуку та розвитку
18 обдарованої особистості
вчителів нв кращий
інноваційний урок за
концепцією "Нової української
19 школи"

10

0

Впроваджувати в систему
підвищення кваліфікації
педагогічних і наукових
працівників матеріали
передового досвіду 3
проблем пошуку та розвитку
20 обдарованої особистості

257,9

Виплачувати щорічні грошові
премії обласної державної
адміністрації та обласної
Ради для педагогів та учнів
позашкільних,
загальноосвітніх навчальних
закладів, педагогів, майстрів
та учнів професійно-технічних
навчальних закладів,
педагогів, викладачів й
студентів вищих навчальних
закладів І-І\/ рівнів
акредитації за значні
досягнення у Міжнародних,
Всеукраїнських, обласних
(1місце) учнівських
олімпіадах, конкурсах
турнірах, конкурсахзахистах,фестивалях,
змаганнях на обласному святі
21 "Таланти Поділля"

360

Виплачувати стипендії
обласної Ради та
облдержадміністрації кращим
учням професійно-технічних
навчальних закладів та
студентам вищих навчальних
закладів І-І\/ рівнів
22 акредитації
Проведення інших
методичних заходів,
спрямованих на підтримку
молоді та їх інформаційний
23 супровід
Забезпечувати участь
вихователів, учителів,
керівників гуртків у конкурсах,
авторських програмах
підручніків, апробації
експериментальних
підручників, слрмованих на
24 розвиток здібності дітей

Всього по Програмі

0

0

100

297,5

297,5

297,5

0

0

760

635

624,5

624,5

0

10 5

850

774

522,2

522,2

0

251,8

50

0

23107,6

50

747,7

80,8

0

0

3761,9

0

0

0

3497,8

0

0

0

3497,8

0

0

0

0

0

0

0

0
264,1

0

0

0

