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Протягом 2021 року діяльність освітньої

галузі міста буде спрямована на підвищення

якості та конкурентоспроможності закладів

освіти у нових економічних, соціально-

культурних умовах, інтеграцію її в європейський

освітній простір.

Управлінням освіти забезпечується

фінансування видатків на функціонування 55

закладів освіти та структурних підрозділів

управління освіти.



У місті Ужгород:

- 24 заклади дошкільної освіти, в яких
функціонує 211 дошкільних груп, де навчається і
виховується 5122 дошкільнят. Середня
наповнюваність ясельних груп складає 22
вихованця, у садкових групах – 25 дошкільнят.

- 27 закладів загальної середньої освіти
комунальної форми власності, в яких функціонує
563 класи, де навчаються 16614 учнів, що на 337
учнів більше, ніж у минулому навчальному році;

- 1 приватний заклад ТОВ «Приватний ліцей
«Гірчичне зерно»», в якому функціонує 6 класів та
навчається 36 учнів;

- 3 заклади професійної (професійно-технічної)
освіти, в яких навчаються 1100 учнів



№ 

з/п

Навчальни

й рік

Початкова 

школа

Основна  

школа

Старша  

школа

Всього Серед

ня 

напов

нюван

ість
Класи Учні Класи Учні Класи Учні Класи Учні

1 2015-2016
226 6528 239 6702 61 1375 526 14605 28

2 2016-2017 226 6695 245 6929 58 1356 529 14980 28

3 2017-2018
227 6784 256 7269 55 1300 538 15353 29

4 2018-2019 231 6992 258 7469 56 1407 545 15868 29

5 2019-2020 232 6957 263 7762 59 1558 554 16277 29

6 2020-2021 234 6935 265 7926 64 1753 563 16614 30

Динаміка розширення мережі класів



Штатними розписами на 01.09.2020 року
затверджено:

– 1 267,4 штатні одиниці в закладах дошкільної освіти

–2 436,4 штатні одиниці в закладах загальної
середньої освіти

–275,5 штатні одиниці в закладах професійної
(професійно — технічної) освіти.

Місячний фонд заробітної плати закладів освіти склав
38 084 200 грн.

На балансах закладів освіти утримується:

- 275,3 гектарів землі

- 121,4 тис. кв. м. будівель, які необхідно обслуговувати
відповідно до санітарно – гігієнічних вимог.



За рахунок коштів бюджету УМТГ на утримання 

закладів дошкільної освіти проєктом бюджету 

передбачено 223 252 000 грн,  що становить 29% від 

планових бюджетних призначень, затверджених на 

галузь «Освіта»

закладів загальної середньої освіти планується 

виділити 471 447 000 грн, що становить 61% від 

планових бюджетних призначень, затверджених на 

галузь «Освіта» 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти

у проєкті бюджету  передбачено  53 994 810 грн, 

це 7% від планових бюджетних призначень, 

затверджених на галузь «Освіта»



На інші заходи, які фінансуються управлінням освіти, 

передбачено 17 910 590 грн, 

це забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного  

центру, структурних підрозділів управління освіти, 

програм та заходів у сфері освіти, методичне 

забезпечення закладів освіти, керівництво і 

управління у відповідній сфері міста, які 

спрямовуються в т. ч. на проведення загально-

обласних, міських заходів, проведення міжнародних 

зустрічей, наукових конференцій, семінарів, 

спортивних змагань та інших заходів пов’язаних з 

освітнім процесом.
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766 604 400 грн – складають бюджетні 

призначення на утримання закладів освіти у 

проєкті бюджету на 2021 рік, із них: 

498 991 000 грн виділяється з бюджету УМТГ

267 613 400 грн - освітня субвенція з державного 

бюджету 

1 623 600 грн - субвенція на інклюзивно-

ресурсний центр



750 363 270 грн складають видатки на соціально-

захищені статті, це 98%  усіх призначень, 

зокрема:

667 251 940 грн - оплата праці разом з 

нарахуванням;

24 000 000 грн - організація харчування в 

закладах освіти міста;

50 831 900 грн - оплата  комунальних послуг та 

енергоносіїв;

7 077 430 грн - соціальне забезпечення (стипендії 

та інші виплати населенню);

720 000 грн - придбання медикаментів;

482 000 грн - на окремі заходи з реалізації 

державних (регіональних) програм. 



16 241 130 грн передбачено на поточні 

видатки, зокрема:

6 198 500 грн – на придбання навчального 

приладдя, шкільної документації, одягу для 

дітей сиріт та дітей із малозабезпечених 

сімей, м’якого інвентарю, засобів гігієни та 

дезінфікуючих засобів, будівельних матеріалів 

та господарського інвентарю, придбання 

меблів, які потребують заміни, сантехніки 

тощо

10 000 грн – на відрядження працівників 

закладів освіти у 2021 році; 



9 320 000 грн спрямовується на оплату інших 

послуг. Це  оплата послуг зв’язку та локальної 

мережі Інтернет, виконання протипожежних 

заходів, планові  повірки лічильників, оплата за 

програмне забезпечення, проведення 

невідкладних, аварійних поточних ремонтів 

приміщень, обладнання, меддезінфекції та 

дератизації приміщень тощо;

712 630 грн - на інші поточні видатки. Це 

сплата екологічного та інших податків для всіх 

закладів освіти.
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Бюджетний запит та проєкт бюджету 

у граничному обсязі на 2021р.
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Згідно Закону України «Про освіту» 

освіта є державним пріоритетом, 

що забезпечує інноваційний, 

соціально-економічний і культурний 

розвиток суспільства. Фінансування 

освіти є інвестицією в людський 

потенціал, сталий розвиток 

суспільства та держави.


