
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Звіт про роботу управління 

освіти за 2019 рік 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління освіти за 

2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу управління освіти за 2019 рік взяти до відома 

(додається). 

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 



Звіт  

про роботу управління освіти за 2019 рік 

 

У м. Ужгороді функціонують 24 заклади дошкільної освіти, із них: 19 

загального розвитку; 1 загального розвитку з цілодобовим перебуванням дітей; 

1 санаторного типу з цілодобовим перебуванням дітей; 3 комбінованого типу. 

Загалом у 211 дошкільних групах ЗДО та НВК (із них: 11 – спеціальних, 13 

– інклюзивних, 14 – з навчанням мовами національних меншин) навчається і 

виховується 5403 дитини. Середня наповнюваність ясельних груп – 24 дитини, 

середніх і старших – 27. Охоплення дітей дошкільною освітою складає 98,6 %. 

До мережі закладів освіти міста входить 27 закладів загальної середньої 

освіти, із них: 3 заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, 8 закладів 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 5 спеціалізованих закладів освіти, 5 

гімназій і ліцеїв, 6 навчально-виховних комплексів типу «дошкільний заклад – 

школа». 

У 554 класах освіту здобувають 16277 учнів (середня наповнюваність 

класів – 29 учнів), що на 9 класів і 409 учнів більше, ніж минулого навчального 

року. Для дітей з особливими освітніми потребами у ЗОШ № 8 з 2015 року 

функціонує один спеціальний клас, де навчаються 5 дітей з інтелектуальними 

порушеннями та комплексними вадами. Щороку збільшується і кількість 

інклюзивних класів. Так, у 2018/2019 навчальному році у закладах освіти 

функціонувало 17 інклюзивних класів, в яких навчалось 26 учнів з особливими 

освітніми потребами. Станом на грудень 2019 року у ЗЗСО міста створено 27 

інклюзивних класів, в яких здобувають освіту 40 учнів з особливими освітніми 

потребами. Цей факт свідчить про те, що у закладах освіти проводиться 

систематична робота із забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Проводиться 

робота і щодо забезпечення доступності закладів для маломобільних груп 

населення: встановлюються пандуси, кнопки виклику, вказівники. Відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України 14.02.2017 № 88 «Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 

обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на 2019 рік 

складає 1 009,1 тис. грн., з них для закладів загальної середньої освіти – 713,9 

тис. грн., для закладів дошкільної освіти 180,5 тис. грн. (кількість дітей в 

інклюзивних групах – 22 ), для закладів професійно-технічної освіти – 114,7 

тис. грн. (кількість осіб у спеціальних групах – 9). З вищенаведеної суми на 

заробітну плату спеціальних педагогів за проведення корекційно-розвиткових 

занять було виділено 471,26 тис. грн., нарахування на заробітну плату – 103,64 

тис. грн., на придбання матеріалів та обладнання – 434,2 тис. грн. За рахунок 

субвенції придбано спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей 

з особливими освітніми потребами на суму 399,05 тис. грн. 

У місті створена та функціонує комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр № 1» Ужгородської міської ради (КУ «ІРЦ №1»), в якому 



працюють спеціальні педагоги: вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, 

практичні психологи та вчитель лікувальної фізкультури. Упродовж 2019 року 

фахівцями КУ «ІРЦ № 1»: 

Проведено комплексну 

оцінку дітей 

Проведено психолого-педагогічних занять  
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90 76 538 794 450 381 

У 2018/2019 навчальному році у закладах освіти міста функціонувало 137 

груп подовженого дня, а з 1 вересня 2019 року відкрито 139 груп подовженого 

дня. 

У 2019 році свідоцтва про здобуття освіти отримали 2075 учнів, у тому 

числі 724 учні-випускники 11-х класів (із них 60 нагороджені золотими і 

срібними медалями) та 1351 випускник 9-х класів (з них свідоцтва з відзнакою 

отримали 120 учнів). 

У 2018/2019 навчальному році у закладах освіти м. Ужгорода навчалось 

1823 першокласники. Було відкрито 59 перших класів, із них: 52 за програмою 

Нової української школи, 7 – за нетиповими програмами, а саме – 2 класи за 

освітньою програмою «На крилах успіху»; 5 класів за освітньою програмою 

науково-педагогічного проекту «Інтелект України». 

З 1 вересня 2019 року у 59 класах (із них 5 працюють за освітньою 

програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України») освіту здобуває 

1771 першокласник. Відповідно до розпорядження голови Закарпатської ОДА 

14.03.2019 № 149 на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти у рамках реформи «Нова українська школа» у 2019 році 

закладам освіти міста виділено державну субвенцію у розмірі 2784,3 тис. грн. та 

співфінансування з міського бюджету у розмірі 1165,8 тис. грн. Субвенцію 

використано на 100%. Закуплено дидактичних матеріалів на 858,3 тис. грн., 

сучасних меблів – 2 233,7 тис. грн., комп’ютерного обладнання – на 794,0 тис. 

грн. Загальна сума видатків склала 3950,1 тис. грн. 

У 2019/2020 н.р. в Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 8 

продовжується реалізація пілотного проекту «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної освіти» у двох 

експериментальних 3-х класах у рамках реформи «Нова українська школа». 

У закладах загальної середньої освіти міста у 2019 році здобували освіту 74 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони були 

забезпечені безкоштовним харчуванням, застраховані від нещасних випадків 

НАСК «Оранта». Забезпечено предметами гардеробу (шкільної, спортивної 

форми). Виплачено кошти для придбання одягу (в розмірі одна тисяча гривень 



кожному) 2 дітям, позбавленим батьківського піклування, які у 2019 році 

закінчили 11 клас; 24 дітям цієї категорії виплачено матеріальну допомогу у 

розмірі 1810 грн. по досягненню ними 18-річного віку, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування». 

З метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, формування стійкого 

інтересу до вивчення базових дисциплін, прищеплення навичок дослідницької 

роботи, підвищення рівня знань учнівської молоді у січні-березні 2019 року 

учні закладів освіти міста брали участь у ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. На ІІІ етапі 62 учні посіли призові місця. У ІV етапі брали 

участь 22 учнів, із них перемогу отримали 9. У листопаді 2019 року 

організовано і проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

предметів 2019/2020 навчального року. Його учасниками стали 1204 учнів, із 

них призові місця посіли 485. 

У школах міста працюють 17 осередків Ужгородської філії Закарпатської 

МАН. На потреби Малої академії наук передбачено 145 годин. У секціях МАН 

працюють близько 500 учнів. На ІІ етапі у січні 2019 року було представлено 49 

робіт, із них 43 визнані кращими (І м. – 17, ІІ м. – 17, ІІІ м. – 9). На ІІІ етапі 

призерами стали 6 учнів. 

Навчальний рік І (міський) етап ІІ (обласний)етап Призери 

ІІІ етапу Подано 

робіт 

Призових 

місць 

Подано 

робіт 

Призових 

місць 

2016-2017 158 112 39 30 2 

2017-2018 156 113 45 41 3 

2018-2019 150 100 49 43 6 

 

Кількість призерів ІІІ етапу МАН 

 
У 2019 році переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (9 

учнів) та ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України (6 учнів), відповідно до Програми підтримки обдарованої 

учнівської молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням І сесії VII скликання Ужгородської міської ради 



23.12.2015 № 48, отримали одноразову грошову винагороду у розмірі 10 500 

грн. кожен. 

Рішенням IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 22.12.2016 № 

501 у м. Ужгороді було прийнято Програму відпочинку та оздоровлення дітей 

на 2017-2019 роки, що дало змогу щорічно забезпечити відпочинком дітей, які 

потребують соціальної підтримки та підтримки. 

Відповідно до рішення виконкому Ужгородської міської ради 15.05.2019 № 

174 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 

року» у м. Ужгороді організовано табори відпочинку з денним перебуванням в 

одну зміну 14 днів з 03.06.2019 по 21.06.2019 за кошти міського бюджету на 

базі: 

- спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови (90 дітей); 

- спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних 

мов (150 дітей); 

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського (120 

дітей); 

- БПЛ «Інтелект» – ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 (120 дітей); 

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 15 (120 дітей); 

- загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 19 (150 дітей); 

- УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцей «Лідер» (180 дітей). 

Всього: 930 дітей. 

Сума коштів становить 900 000 гривень. 

Грошова норма харчування на одну дитину в день в літніх пришкільних 

таборах становила 44 грн. (сорок чотири гривні). 

Першочергово відпочинком у пришкільних таборах забезпечено дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги і підтримки у значенні, встановленому 

ст. 1 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей». 

Додатково організовано пришкільний табір за батьківські кошти на базі 

НВК «Престиж» для 72 дітей. 

На базі УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцеї «Лідер» функціонував табір змішаного 

типу, у якому додатково функціонували мовні групи для 84 дітей. 

В пришкільних таборах забезпечено відпочинком дітей пільгових категорій 

з усіх закладів освіти міста. 

№ 

з/п 

Категорія дітей Кількість дітей, 

які відвідували 

табір відпочинку 

1.  Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування 15 

2.  Діти з інвалідністю 16 

3.  Діти з багатодітних сімей 210 

4.  Діти з малозабезпечених сімей 60 

5.  Діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на 

виробництві або під час виконання службових 

обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули 

під час виконання службових обов’язків  

2 



6.  Діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

3 

7.  Діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I 

або II групи 

2 

8.  Діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, 

що перебувають у складних життєвих обставинах 

4 

9.  Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно 

до п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 

133 

10.  Діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у 

районі проведення антитерористичних операцій, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичних 

операцій, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного у період участі в антитерористичній 

операції, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях 

2 

11.  Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, 

які проживають в одному дитячому будинку сімейного 

типу або в одній прийомній сім’ї 

2 

12.  Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи 19 

13.  Діти, які перебувають на диспансерному обліку  20 

14.  Талановиті та обдаровані діти – переможці 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, 

районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих 

громадських організацій;  

278 

15.  Діти – учасники дитячих творчих колективів та 

спортивних команд 

164 

 ВСЬОГО 930 

У пришкільних таборах на базі СШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови та СШ № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов будо 

відкрито по одній групі для учнів 8-10 класів «Літній університет УжНУ» – для 

обдарованих і творчих дітей, переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад 



та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, активних учасників 

учнівського врядування. Це стало можливим завдяки співпраці Ужгородської 

міської ради та Ужгородського національного університету. Для учнів було 

підготовлено надзвичайно цікаву і пізнавальну програму, завдяки якій школярі 

познайомилися зі спеціальностями, котрі можна здобути в УжНУ на різних 

факультетах, взяли участь в інтерактивних іграх, «круглих столах», тренінгах, 

дискусіях, майстер-класах. 

Вже п’ятий рік на базі УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцею «Лідер» проводиться 

англомовний табір «Лінгво». У 2018 році школа стала учасником програми 

GoCamp. За цією програмою педагоги закладу вже другий рік проходять 

тренінги для вчителів, щоб працювати за програмою GoCamp. Програма 

GoCamp надає методичні матеріали та відряджає іноземного волонтера для 

роботи в таборі. Цього року в УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцею «Лідер» працював 

волонтер з Австрії Альмут Вінкельбауер. Учні, які відвідували мовний табір, 

мали можливість не лише вдосконалювати свої знання з іноземної мови, а й 

отримати новій цікавий досвід та можливість застосовувати свої знання на 

практиці, спілкуючись з носієм мови. 

Кожен день табір мав свою тему: «Getting acquainted: All about me»; 

«National Sport Day», «Art Day», «Theatre Day», «National Cuisine Day. Food and 

eating habits» та інші. Щоденна програма табору включала в себе інтерактивні 

ігри, спрямовані на розвиток комунікативних здібностей, спортивно-масові 

заходи та багато різноманітних вправ та завдань, які відповідають темі дня. 

Учні 4-6 класів працювали за програмою «AnimalPlanet» за матеріалами 

«GoCamp». Завдяки цьому діти щодня потрапляли у незабутній світ птахів, 

тварин, мешканців морських глибин. 

Роботу літніх мовних шкіл у 2019 році було організовано на базі класичної 

гімназії, лінгвістичної гімназії ім. Т.Г .Шевченка, СЗОШ І ст. № 1з 

поглибленим вивченням англійської мови, СЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів, СШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови, СШ І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 ім. Дойко Габора, ЗОШ І-ІІІ ст. № 12, 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 15, гімназії № 16, УЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцею «Лідер» – всього 

12 літніх мовних шкіл. 

У літніх мовних школах 1094 дітей мали можливість розвивати 

комунікативні уміння і навички, збагачувати і розширювати мовний 

словниковий запас, застосування їх на практиці. У літніх мовних школах 

забезпечено сприятливі умови для інтелектуального, духовного та творчого 

розвитку учнів; активно впроваджуються форми роботи з дітьми, спрямовані на 

розвиток їх талантів та отримання досвіду спілкування іноземною мовою. 

Діти удосконалювали англійську, німецьку, французьку, чеську, угорську, 

польську, українську, застосовуючи її у різних формах діяльності (іграх і 

концертних програмах, театральних виставах тощо). Це допомогло дітям 

розкрити свої таланти та отримати досвід спілкування іноземною мовою. 

Учні 6-8 класів закладів освіти міста мали можливість відпочити на базі 

Воловецької філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 



учнівської молоді «Арніка». Впродовж 2019 року 89 дітей пільгових категорій 

були забезпечені відпочинком: 

- діти з багатодітних сімей – 50; 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 7; 

- внутрішньо переміщені особи – 4; 

- діти учасників бойових дій та учасників АТО – 16; 

- відмінники навчання – 12. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України 02.02.2011 № 116 

«Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, 

операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість», рішення виконкому Ужгородської міської ради 08.11.2017 № 361 

«Про зміну грошової норми харчування у навчальних закладах міста», у 

закладах загальної середньої освіти міста забезпечено харчуванням 10651 учнів 

1-11 класів. 

Відповідно до п. 5 Порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на 

додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

02.02.2011 № 116, у закладах загальної середньої освіти денної форми навчання 

за рахунок бюджетних коштів здійснюється також харчування учнів: 

- 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

– 79 учнів; 

- з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 70 

учнів; 

- з числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних і інклюзивних класах – 32 учнів. 

Звільнено від оплати за обід вихованців груп подовженого дня: 

- 10% учнів чисельності групи за списком на 100% – 427 учнів; 

- 15% учнів чисельності групи за списком на 50% – 433 учнів. 

Харчування інших вихованців організовується за кошти батьків. 

Харчування вихованців груп подовженого дня у закладах освіти міста є 

обов`язковим. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 

14.12.2016 № 434 «Про додаткові пільгові умови оплати за харчування дітей» 

перелік додаткових пільгових категорій дітей, батьків яких звільнено від оплати 

за харчування в повному обсязі чи частково, був значно розширений. Завдяки 

прийнятому рішенню в м. Ужгород від оплати за харчування у 2019-2020 

навчальному році додатково звільнено: 

- учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

(сніданок) – 48 учнів; 

- учнів 1-11 класів, які перебувають у складних життєвих обставинах 

(сніданок) 2 учнів; 



- учнів 1-11 класів з групи соціального ризику (до 15% дітей від загальної 

кількості учнів) (сніданок) 1497 учнів; 

- учнів 1-11 класів, батьки яких брали безпосередню участь в АТО, та 

дітей учасників бойових дій (обід) 638; 

- учнів 1-11 класів з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території 

(обід) 122. 

- Загалом від оплати за харчування у закладах загальної середньої освіти 

міста звільнено 3348 учнів. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 

27.12.2017 № 411 «Про зміну грошової норми харчування у ДНЗ та дошкільних 

групах НВК міста» у м. Ужгороді з 01 січня 2018 року грошова норма 

харчування на одну дитину становить 43 гривні у закладах дошкільної освіти 

загального розвитку та комбінованого типу, а для закладу дошкільної освіти 

санаторного типу № 18 становить 64 грн. на одну дитину в день. Харчування 

дітей у даному закладі освіти здійснюється 100% за рахунок міського бюджету. 

Співвідношення батьківської плати і коштів місцевого бюджету становить: 

50% за харчування дітей сплачують батьки, 50% – фінансується за рахунок 

місцевого бюджету. 

У 2019/2020 навчальному році у закладах дошкільної освіти міста від 

оплати за харчування на 100% звільнено 358 дітей: 

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 3; 

- дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям – 64; 

- дітей-інвалідів – 36; 

- дітей, переселених з тимчасово окупованих територій України та районів 

проведення АТО – 30; 

- дітей учасників бойових дій та учасників АТО – 222; 

- дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім`ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму, який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет 

– 3. 

На 50% звільнено від оплати дітей з багатодітних сімей – 493. 

Також безкоштовно харчуються всі 120 вихованців ЗДО санаторного типу 

№ 18 з цілодобовим перебуванням дітей. 

Відповідно до статей 2, 6 Закону України «Про захист персональних 

даних», Закону України «Про інформацію», Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України 13.09.2017 № 684, рішення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 23.08.2018 № 246 «Про організацію обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів» у 2019 році було створено реєстр даних 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів для забезпечення здобуття ними 

дошкільної та загальної середньої освіти. 

Управління освіти Ужгородської міської ради є уповноваженим органом 

для забезпечення ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів м. 

Ужгорода. 



Відповідальним за ведення та постійне оновлення реєстру обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів. призначено провідного фахівця 

інформаційно-аналітичної групи управління освіти. 

До програми обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів з метою 

внесення інформації про учнів та вихованців закладів освіти, які проживають 

чи перебувають у межах м. Ужгорода і здобувають освіту у закладах освіти 

міста, підключено всі заклади дошкільної, загальної середньої та професійно-

технічної освіти м. Ужгорода. 

Керівники закладів освіти внесли до реєстру дані всіх дітей, які є учнями 

закладів освіти міста. Інформацію про дітей, які не можуть навчатися за 

висновками лікарсько-консультаційних комісій, внесено до реєстру на основі 

даних відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради. Відповідно до 

даних відділу реєстрації місця проживання Ужгородської міської ради постійно 

вноситься інформація про дітей від народження до 18 років, зареєстрованих у 

м. Ужгороді. На основі даних, наданих департаментом праці та соціального 

захисту населення Ужгородської міської ради, здійснюється перевірка місця 

навчання дітей з сімей, які перебувають на обліку у департаменті праці та 

соціального захисту населення. Також до реєстру вносяться дані дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів відповідно до письмової заяви батьків 

(одного з батьків) дитини чи інших законних представників або її сканованої 

копії у разі її подання до управління освіти. У випадку відсутності інформації 

про місце навчання дітей управління освіти звертається до Ужгородського 

відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, служби у справах дітей 

Ужгородської міської ради для залучення до здобуття освіти дітьми 5-річного 

віку у закладах дошкільної освіти та дітей з 6(7)до 18 років у закладах загальної 

середньої освіти. 

Станом на 01.01.2020 у Реєстр внесено дані про 23146 дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів. 

18 квітня 2019 року управління освіти взяло участь у V обласному 

фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!». Працівники закладів освіти м. 

Ужгорода долучились до проведення майстер-класів з виготовлення як 

традиційної, так і сучасної писанки та інших великодніх атрибутів. Управління 

освіти Ужгородської міської ради було нагороджено Почесною грамотою 

департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА за креативність у розкритті 

великодньої тематики. 

19-21 травня 2019 року у рамках відкриття Мандрівної фотовиставки 

«Рівність та права людини» у м. Світ (Словаччина) відбулася культурно-

просвітницька поїздка «Європейський освітній досвід: тенденції, проблеми, 

перспективи співпраці». Візит організовано управлінням освіти Ужгородської 

міської ради з метою забезпечення ефективної діяльності у галузі співпраці 

освітніх установ прикордонних регіонів, формування активної життєвої позиції 

у молодого покоління. 

01 червня 2019 року, в Міжнародний день захисту дітей, другий рік поспіль 

управління освіти організувало загальноміський кулінарний фестиваль «Ням-

ням фест». У рамках фестивалю відбулися наступні заходи: 



- фестиваль «Європейський вернісаж» з представлення країн Європи, у 

якому взяли участь усі заклади освіти, які ще в лютому шляхом 

жеребкування обрали для представлення певну європейську країну; 

- пленер «Щасливе дитинство»; 

- нагородження цінними призами – шкільними рюкзаками – за конкурс 

дитячого малюнку «Мій улюблений дитячий садок» від ТМ «Kite». 

За підтримки програми «SlovakAid» та громадської організації «ВЕСТЕД» 

на базі Ужгородської гімназії № 16 продовжує працювати Центр арт-терапії 

«Чарівний глечик». 

У 2019 році успішно продовжує реалізуватися проект «Створення медіа-

центру учнівського врядування» у рамках програми «Словак Ейд» 

(координатор – М. Симкович). Цим проектом у м. Ужгороді створено медіа-

центр як осередок учнівського врядування, обміну інформації та громадського 

активізму на ґрунті розвитку ідеалів відкритого суспільства. 

До роботи міського об’єднання старшокласників «КОРЗО» долучилося 

близько 120 лідерів учнівського врядування закладів освіти. Було проведено 87 

заходів учнівського врядування: круглі столи, майстер-класи, тренінги, 

виставки, кінопокази, акції, концерти, флеш-моби та ін. 

Учнівським врядуванням у 2019 році було реалізовано два загальноміські 

проекти: 

1. Екологічний проект «Дитинство без сміття». 

2. Проект щодо протидії булінгу «Не ламай дитячу душу». 

Метою загальноміського учнівського проекту «Дитинство без сміття» є 

привернення уваги учнів, громадськості та органів учнівського врядування 

шкіл до глобальної проблеми утилізації твердих побутових відходів, залучення 

учнів до роботи з упорядкування та благоустрою міської території.  

У рамках проекту реалізовано наступні заходи: 

- проведено опитування серед учнів закладів освіти м. Ужгорода 

«Визначення обізнаності школярів щодо шкідливості твердих 

побутових відходів та способи їх утилізації»; 

- проведено екскурсію на полігон побутових відходів; 

- на міському полігоні твердих побутових відходів висаджено дерево як 

символ життя та довговічності; 

- проведено навчання-тренінги з молодшими школярами в усіх закладах 

освіти міста за принципом «рівний-рівному» щодо сортування сміття; 

- спільно з ГО «Паралельний світ» проведено презентацію навчального 

стенду з героями Мілюнхен та Чепуриком щодо сортування сміття 

«Дитинство без сміття» на загальноміських заходах; 

- проведено спільний тренінг із учнями м. Світ (Словаччина) щодо 

сортування сміття та проблем екології та розроблено спільні заходи 

щодо вирішення проблем на рівні учнів; 

- проведено екологічний квест до Дня міста щодо навчання молоді 

правильного поводження з побутовими відходами, збереження природи, 

ознайомлення школярів із місцем знаходження в Ужгороді пунктів 

прийому батарейок та пластикових кришечок. 



Метою загальноміського учнівського проекту «Не ламай дитячу душу» є 

протидія булінгу, попередження цієї проблеми. Завданнями – зменшити 

цькування дітей в школах, навчити визначати дану проблему, знаходити шляхи 

її розв’язання, виховувати повагу один до одного, привернути увагу батьків до 

явищі булінгу. 

У рамках проекту реалізовано такі заходи: 

- проведено тренінг для лідерів учнівського врядування шкіл міста за 

принципами «рівний-рівном»у; 

- у школах міста  проведено анонімне онлайн-голосування «Булінг у моїй 

школі»; 

- у закладах освіти міста проведено тренінги з педагогами. 

Упродовж року методична робота з педагогічними працівниками 

здійснювалась шляхом організації та проведення засідань: 

- інструктивно-методичних нарад заступників директорів з навчально-

виховної роботи (3 засідання); 

- інструктивно-методичних нарад заступників директорів з виховної 

роботи (3 засідання);  

- 5 засідань методичної ради. 

Відповідно до категорії педагогічних працівників методична робота з 

педагогами здійснювалась через певну кількість нижчеперелічених форм 

роботи: 

- 18 міських методичних об’єднань; 

- 15 Шкіл професійного зростання; 

- 8 динамічних та творчих груп; 

- 9 Шкіл професійної адаптації молодого педагога; 

- 1 освітній проєкт «Школа наступності»; 

- 1 Школа вчителя НУШ; 

- 1 Школа вчителя-новатора. 

Таким чином, протягом 2019 року проведено 184 засідань методичних 

об’єднань та інших форм роботи за циклом дисциплін. 

Щороку вчителі ЗЗСО беруть участь у фаховому конкурсі «Вчитель року». 

У конкурсі «Вчитель року – 2019» перемогу у ІІ турі конкурсу здобула та стала 

учасником ІІІ туру у номінації «Вчитель інклюзивного класу» вчитель 

початкових класів Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20 – 

ліцею «Лідер» Цімболинець Марина Арсенівна. У листопаді 2019 році відбувся 

І тур конкурсу «Вчитель року – 2020», у якому перемогу здобув та став 

учасником ІІ туру в номінації «Історія» вчитель історії Ужгородської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ляхович Юрій Юрійович. 

Фінансово-господарська діяльність управління освіти передбачала 

розрахунок і затвердження бюджету освітніх закладів на 2019 рік, 

затвердження кошторисів, формування лімітних довідок, підготовку і обробка 

всіх видів бухгалтерського обліку, складання фінансових звітів, проведення 

щорічної інвентаризації, оформлення наказів, що стосуються фінансово-

господарських операцій. Всі ці заходи виконано. 

Фінансування закладів освіти здійснюється відповідно до бюджетних 



програм. Бюджет освітньої галузі постійно зростає: 

Статті бюджету 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

заробітна плата 228 568 297 308 210 026 337 356 680 

нарахування на з/п 50 285 021 68 153 853 74 218 471 

предмети, матеріали, 

обладнання 
4 169 347 10 767 182 9 180 323 

медикаменти 228 000 280 700 259 600 

продукти харчування 13 318 982 21 792 350 27 647 400 

оплата послуг 5 115 800 11 880 468 10 811 336 

видатки на 

відрядження 
29 000 144 690 40 000 

оплата комунальних 

послуг 
38 216 740 41 561 000 53 245 700 

видатки на спортивні 

змагання 
33 100 80 000 50 000 

оздоровлення дітей 800 000 849 546 900 000 

соціальні виплати, 

стипендії 
6 741 500 6 910 300 7 593 810 

Податки  261 205  

Всього 347 701 641 470 891 320 521 303 320 

 

Видатки 

на фінансування освіти м. Ужгорода 

(2017-2019 рр.) 

 
Для забезпечення безпечних умов навчання і виховання дітей 

профінансовано близько 2 млн. грн. на встановлення протипожежної 

сигналізації у закладах освіти. 

У рамках реалізації Державної програми «Будівництво футбольних полів 

зі штучним покриттям в регіонах України» на співфінансування з місцевого 



бюджету виділено 2400,2 тис. грн. У 2019 році введено в дію спортивні 

майданчики у класичній гімназії, УЗОШ № 12, проводяться роботи у СЗОШ № 

2 та ЗОШ № 6. 

За кошти місцевого бюджету у 2019 році: 

- зроблено поточні ремонти: 

приміщень ЗДО (ЗДО № 1, 2, 8 «Дзвіночок», 15 «Казка», 20, 21 

«Ластовічка», 26, 30, 31 «Перлинка», 38, 39 «Журавлик», 40, 42 «Джерельце») 

– 1 625 230 грн. 

приміщень ЗЗСО (СЗОШ № 1, СШ № 3, ЗОШ №№ 8, 9, 12, 19, УЗОШ № 

20 – ліцей «Лідер», НВК «Гармонія», «Первоцвіт», лінгвістична гімназія) – 

1 204 827 грн. 

санвузлів (ЗДО №№ 18, 39 «Журавлик», ЗОШ №№ 6, 19, класична 

гімназія) – 450 338 грн. 

водопровідної та каналізаційної системи (ЗОШ №№ 12, 15, класична 

гімназія, ЗДО №№ 40, 42 «Джерельце») – 155 787 грн. 

системи опалення (ЗДО №; 1, 19, 21 «Ластовічка», 40, СЗОШ №№ 1, 2, 4, 

ЗОШ №№ 8, 10, 12, 15, УЗОШ № 20 – ліцей «Лідер», НВК «Гармонія», 

«Первоцвіт», «Веселка») – 781 102 грн. 

спортивні зали і басейни (ЗОШ № 8, ЗДО № 39 «Журавлик») – 180 955 

грн. 

покрівлі (ЗДО № 42 «Джерельце», ЗОШ № 19, НВК «Веселка», 

«Престиж») – 487 147 грн. 

замінено вікна і двері (ЗДО №№ 16 «Зернятко», 18, 19, 31 «Перлинка», 

СШ № 5, ЗОШ №№ 6, 12, БПЛ «Інтелект» – ЗОШ № 11, гімназія № 13, 

лінгвістична гімназія, НВК «Первоцвіт», «Пролісок») – 1 019 634 грн. 

- закуплено: 

матеріали для ремонту приміщень: 

у ЗДО – 392 051 грн. 

у ЗЗСО – 956 940 грн. 

побутова і комп’ютерна техніка: 

для ЗДО – 94 689 грн. 

для ЗЗСО – 468 663 грн. 

меблі для ЗДО – 330 782 грн. 

медикаменти – 243 500 грн. 

- облаштування територій закладів освіти: – 390 000 грн. (обрізка дерев – 

200 000 грн., асфальтування території – 190 000 грн.) 

З метою реалізації дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України 

«Про освіту» за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам закуплено україномовні дидактичні матеріали з предметів 

природничо-математичних дисциплін для закладів загальної середньої освіти з 

навчанням мовами національних меншин на суму 505,5 тис. грн. Субвенцію 

використано на 100%. 

Щороку покращується матеріально-технічна база закладів освіти. Для 

придбання послуг з доступу до швидкісного Інтернету та придбання 

персональних комп’ютерів відповідно до постанови Кабінету Міністрів 



України 03.04.2019 № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти» урядом виділено субвенцію у розмірі 2683,9 тис. 

грн., з них на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної 

середньої освіти – 1112,1 тис. грн., на придбання персональних комп’ютерів – 

1571,8 тис. грн. Співфінансування із місцевого бюджету на придбання 

персональних комп’ютерів – 673,629 тис. грн. Кошти використано у повному 

обсязі: придбано 231 персональний комп’ютер та в усіх закладах загальної 

середньої освіти встановлено швидкісний Інтернет (не менше 100 Мбіт/с). 

У серпні 2019 року було проведено міський огляд стану підготовки 

освітніх закладів до нового 2019/2020 навчального року. До роботи комісії було 

залучено представників УМУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області, УМФ ДУ «Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ 

України», фахівців МРВ Управління ДСНС у Закарпатській області. За 

результатами роботи комісії складено акти прийому готовності закладів освіти 

до навчального року. За висновками комісії усі заклади освіти міста готові до 

нового 2019/2020 навчального року вчасно. 

З метою організованого початку та належного проходження 

опалювального сезону 2019/2020 рішенням виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради 15.05.2019 № 163 «Про підсумки опалювального сезону 2018-2019 

та заходи з підготовки до опалювального сезону 2019-2020» затверджено 

заходи з підготовки закладів освіти міста до роботи в осінньо-зимовий період. 

Рішенням IX сесії VII скликання Ужгородської міської ради 25.07.2019 № 

1651 «Про зміни до бюджету міста Ужгорода на 2019 рік» виділено 500,0 тис. 

грн. для проведення поточних профілактичних та пусконалагоджувальних робіт 

на об’єктах теплових господарств та 560,5 тис. грн. для облаштування засобами 

дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу у 

закладах освіти. До початку опалювального сезону в освітніх закладах, на 

балансі яких знаходяться автономні котельні, проведено роботи із промивання 

трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж та 

внутрішньобудинкових систем опалення. Здійснено профілактичні та 

пусконалагоджувальні роботи, повірку газових лічильників і коректорів. З 

метою попередження технологічних порушень обладнання під час 

опалювального періоду проведено планові перевірки димових та вентиляційних 

каналів, технічного стану газосигналізаторів, пристроїв релейного захисту та 

автоматики насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, 

контрольно-вимірювальних пристроїв, встановлено засоби дистанційної 

передачі даних. З метою належної і своєчасної підготовки джерел теплової 

енергії та теплових мереж закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 

управлінням освіти спільно з представниками Державної інспекції з 

енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії 

в Закарпатській області у вересні проведено комісійне обстеження теплових 

господарств закладів освіти м. Ужгорода. За підсумками роботи комісії всі 

заклади освіти готові до роботи в опалювальний період 2019/2020, про що 

складено відповідні акти. 



У місті функціонують три заклади професійної (професійно-технічної) 

освіти: Ужгородське вище професійне училище торгівлі і технологій 

харчування, Ужгородське вище комерційне училище Київського національного 

торгівельно-економічного університету, Державний навчальний заклад 

«Ужгородський центр професійно-технічної освіти». 

Відповідно до Бюджетного кодексу України з 2016 року фінансування 

закладів професійної (професійно технічної) освіти здійснюється за рахунок 

місцевого бюджету. 

Видатки ПТНЗ 
2017 (тис. грн.) 2018 (тис. грн.) 2019 (тис. грн.) 

всього: в т.ч. субвенція всього: в т.ч. субвенція всього: в т.ч. субвенція 

Видатки на 

утримання 

закладів освіти 34 262,2 2 071,9 41 152,5 2 407,9 40 671,6 2 289,9 

в тому числі:       

заробітна плата 18 330,4 1 701,6 21 728,5 1 728,5 22 152,0 1 877,0 

нарахування на 

заробітну плату 3 991,3 370,3 4 773,8 379,4 4 873,4 412,9 

придбання 

товарів 914,2  970,9 300,0 199,0  

медикаменти 28,0  28,0  35,0  

продукти 

харчування 941,3  955,5  1 195,4  

видатки на 

відрядження 19,6  13,6  27,0  

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 3 286,9  3 678,0  4 022,8  

видатки на 

спортивні 

змагання 0,0  0,0  0,0  

Інші поточні 

видатки та 

послуги 772,5  410,0  133,8  

Соціальне 

забезпечення 5 978,0  6 594,2  8 033,2  

Капітальні 

видатки 0,0  2 000,0 2 000,0 0,0  

Відповідно до мережі у професійно-технічних закладах освіти м. Ужгорода 

у 2019 році навчається 1085 учнів, з них тільки 371 учень проживає у м. 

Ужгороді, що становить 34% від загальної кількості учнів. 

У закладах освіти міста працює 1320 педагогів закладів загальної середньої 

освіти та 506 вихователів закладів дошкільної освіти, із них спеціалістів вищої 

кваліфікаційної категорії – 706, спеціалістів І категорії – 197, спеціалістів ІІ 

категорії – 178, спеціалістів – 375, з педагогічним званням «учитель-методист» 

– 220, «вихователь-методист» – 35, «Відмінник освіти» – 131, «Заслужений 

працівник освіти України» – 5. 



У 2019 році до управління освіти надійшли звернення громадяни з таких 

питань: 

Зміст питання Кількість 

звернень 

Видача архівних довідок 66 

Про ремонт, матеріально-технічне забезпечення закладів 

освіти 

20 

Про працевлаштування у заклади освіти 2 

Соціальний захист учнів та вихованців закладів освіти 4 

Про порушення прав учнів, вихованців та їх батьків 2 

Про зарахування у заклади освіти, поновлення, переведення, 

конкурсний відбір 

20 

Про проведення ДПА, ЗНО, Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, МАН, конкурсів тощо 

11 

Про неправомірність дій керівництва, працівників 

(педагогічного та тех. персоналу) закладів освіти 

14 

Педагогічне навантаження, нарахування, виплата зарплати та 

інших коштів працівникам закладів освіти 

5 

Сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і 

спорт 

4 

Про організацію навчання: індивідуального, інклюзивного, у 

формі екстернату, педагогічний патронаж 

2 

Культура та культурна спадщина, туризм 2 

Інше 16 

Впродовж року надійшло 44 запити на отримання інформації, що свідчить 

про необхідність вдосконалення роботи щодо публічності і відкритості закладів 

освіти, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про звернення громадян», 

«Про доступ до публічної інформації». На всі звернення і запити на публічну 

інформацію надавались відповіді (інформації) у визначений чинним 

законодавством термін. 

 

 

 

Начальник управління освіти   Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА 


