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Додаток до Програми 4

Перелік завдань, заходів і результативних показників 
Програми розвитку освіти Стрийської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Дошкільна освіта
Фінансування

Обсяги, тис. грн№ 
з/п Назва цілі Заходи цілей

Показники 
виконання 

заходу, 
один. виміру

Виконавці 
завдання

Дж
е ре
ла

2021
рік

2022
рік

2023
рік 2024 рік 2025 рік

Індикатори

Дошкільна освіта
1. Підтримувати 

розроблення та 
апробацію 
освітніх програм 
і навчальних 
курсів, що 
дозволяють 
ефективно 
реалізувати 
вимоги Базового 
компонента 
дошкільної 
освіти та 
програми 
розвитку дитини, 
відповідають 
інтересам батьків 
і місцевої 
громади

Впровадження в ЗДО Стрийської 
територіальної громади інноваційних 
освітніх програм:
а) міжнародної парціальної програми 
соціально-фінансової освіти дітей 
дошкільного віку «Афлатот» 
(Нідерланди);

б) парціальної програми з духовно-
морального виховання «Зерно любові» 

в) парціальної програми з основ здоров'я 
та безпеки життєдіяльності дітей 
дошкільного віку «Про себе треба знати, 
про себе треба дбати» 

г) парціальна програма для закладів 
дошкільної освіти «Дошкільнятам – 
освіта для сталого розвитку» 

д) програма художньо-естетичного 
розвитку дітей раннього та дошкільного 
віку «Радість творчості»

є) програма розвитку дітей від 2 до 6 
років і методичні рекомендації 
«Безмежний світ гри з LEGO»

Створення програмно-методичного 
забезпечення для цих програм

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних робіт/ 
наданих послуг 
876 (тис. грн)
Продукту
Кількість ЗДО, що 
працюють за 
програмами -18 та 
3 НВК
Кількість 
дошкільнят, які 
навчаються за 
програмою 2920.
Ефективності
Середня вартість 
витрат на 
дошкільника
Якості
Забезпечення 
потреби

Управлін-ня 
освіти,
Центр 
ПРПП,

педагоги  
ЗДО

МБ 876 800 800 800 800 Виконані роботи та надані 
послуги на 876 тис. грн

Охоплені програмами 18 ЗДО, 
3 НВК; дошкільнят 2920
(орієнтовно)

Витрати на одну дитину 300  
грн (орієнтовно)

Придбати 40 методичних 
посібників, дидактичний 
матеріал (виготовлення 
лепбуків,бізібордів та ін.).

Облаштування освітнього 
середовища у ЗДО відповідно 
до обраної програми

Дошкільнятам забезпечено 
якісний виховний простір

2 Підтримувати 
ініціативи, 
спрямовані на 
саморозвиток 
спільнот ЗДО, 
самооцінювання 
якості та 
ефективності 

Забезпечення  наступності в 
упровадженні особистісно-орієнтованої 
моделі змісту освіти, передбаченої  
Базовим компонентом дошкільної 
освіти та Державним стандартом 
початкової освіти, через: 
а) спільні конференції (онлайн-
конференції) вихователів ЗДО та 

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних робіт, 
наданих послуг 
128 (тис. грн)
Продукту
Кількість онлайн-
конференцій 

Управлін-ня 
освіти,
Центр 
ПРПП,

педагоги  
ЗДО

МБ 128 150 150 150 150 Сумарна вартість виконаних 
робіт, наданих послуг до 128 
тис. грн
Провести 4 вебінари та 1 
науково-практичну 
конференцію вихователів ЗДО 
та вчителів початкової школи 
(орієнтовно     400 осіб).
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освітнього 
процесу

вчителів початкової школи (класних 
керівників) для обміну досвідом і 
взаємонавчання; 
б) створення програмно-методичного 
забезпечення наступності між 
дошкільною і початковою освітою та ін.

вихователів ЗДО 
та вчителів 
початкової 
школи-5.
Загальний обсяг 
програмно-
методичних 
розробок (40 
др.арк.)
Ефективності
Середня вартість 
витрат на надані 
послуги на одного 
користувача
Якості
Забезпечення 
потреби 

Підготовано до друку 4 навч.-
метод. посібн. заг. обс. 40 др. 
арк.
Середня вартість витрат на 
надані послуги на одного 
педагога становить 200 
гривень.
Забезпечено наступність в 
упровадженні особистісно-
орієнтованої моделі змісту 
освіти у   35 ЗДО та НВК

3 Підтримувати 
ініціативи, 
спрямовані на 
саморозвиток 
спільнот ЗДО, 
самооцінювання 
якості та 
ефективності 
освітнього 
процесу

Організація  освітнього середовища в 
закладах дошкільної освіти за 
критеріями якості з методики ECERS-3 
(у рамках всеукраїнського проєкту з 
освоєння методики ECERS-3, 
моніторингу та підвищення якості 
освітнього середовища у пілотних ЗДО)

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних робіт 
356 (тис. грн)
Продукту
К-ть- 5 ЗДО, 
охоплених 
ECERS-3 
Ефективності
Середня вартість 
витрат на один 
ЗДО
Якості
Продуктивність 
запропонованих 
змін 

Управлін-ня 
освіти,
Центр 
ПРПП,

педагоги  
ЗДО

МБ 356 350 350 350 350 Надано послуг 
(вебінари/семінари з методики 
ECERS-3, обстеження ЗДО)  
на 356 тис. гривень.
Середня вартість витрат на 
один ЗДО – 71,2 тис. гривень.
5 - ЗДО напрацювали 
індивідуальну стратегію 
розвитку відповідно до 
результатів дослідження 
ECERS-3.
В ЗДО, що обрали програму, 
створено якісне освітнє 
середовище

4 Сучасні умови 
для навчання та 
виховання дітей

1.1.Сприяти забезпеченню закладів 
дошкільної  освіти сучасним 
мультимедійним обладнанням та 
комп’ютерною технікою.
 1.2.Сприяти оновленню майданчиків  
спортивних та ігрових майданчиків в 
закладах дошкільної освіти.   

128,0 тис.грн.

80,0 тис.грн.

Управління 
освіти, 

керівники   
ЗДО

МБ 128,0

80,0

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

Прибання  мультимедійного 
обладнання та комп’ютерної 
техніки.

Встановлення спортивних та 
ігрових майданчиків

5

Матеріально-
технічна база 
навчальних 
закладів, 
закладів 
дошкільної 
освіти

1.1.Здійснювати заміну застарілого 
обладнання харчоблоків в  закладах 
дошкільної освіти.
1.2.Сприяти оновленню в закладах 
дошкільної освіти               
меблів,посуду,госпінвентаря1.3.Сприяти 
оновленню мякого інвентаря  в закладах 
дошкільної освіти . 

1320,0тис.грн.

425,0 тис.грн.

Управління 
освіти, 

керівники   
ЗДО

МБ 1320,0

425,0

388,0

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

Придбання обладнання для 
харчоблоків.

Придбання  меблів,посуду, 
госпінвентаря.

Придбання м’якого інвентаря .



20

Начальник  управління освіти                                                         Лідія СТАСЕНКО

388,0 тис.грн.

6 Матеріально-
технічний стан 
приміщень та 
територій 
закладів освіти

1.1.Підтримувати в належному 
інженерно-технічному стані будівлі 
закладів дошкільної
освіти:здійснювати поточний та 
капітальний ремонти внутрішніх 
приміщень,санвузлів.
1.2.Сприяння поетапному здійсненню 
капітальних ремонтів  дахів.
1.3.Впроваджувати в закладах 
дошкільної освіти енергозберігаючі 
заходи: заміна віконних та дверних 
блоків на енергозберігаючі.
1.4.Сприяти оформленню закладами 
дошкільної освіти правовстановлюючих 
документів на будівлі та земельні 
ділянки.                   

1485,0 тис.грн.

1420,0 тис.грн.

588,0 тис.грн.

38,5 тис.грн.

Управління 
освіти, 

керівники   
ЗДО

МБ

1485,0

1420,0

588,0

38,5

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

Виконання  робіт  по 
поточних, капітальних 
роботахприміщень,санвузлів.

Виконання робіт по 
капітальних роботах дахів.

Придбання віконних та 
дверних блоків. 

Акти на землекористування та  
акти на прово власності на 
будівлі.

Загалом 
коштів

МБ 7232,5 В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань
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Перелік завдань, заходів і результативних показників 
Програми розвитку освіти Стрийської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Загальна середня освіта
Фінансування

Обсяги, тис. грн№ 
з/п Назва цілі Заходи цілей

Показники 
виконання 

заходу, 
один. виміру

Виконавці 
завдання Дже ре

ла 2021
рік

2022
рік

2023
рік 2024 рік 2025 рік

Індикатори

Загальна середня освіта
1. а) Проєкт «Фінансова безпека в 

інформаційному просторі». 
(Стрийська ЗШ № 5 ім.В.Стасюка - Валовін 
М. Я. )

Витрат
Сумарна 
вартість премій, 
виконаних робіт 
та наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть авторських 
програм.
Обсяг 
дидактичних 
матеріалів 
(др.арк.)
Ефективності
Результати 
апробації 
програм і 
матеріалів
Якості
Грифування 
програм і 
матеріалів

(Стрийська ЗШ 
№ 5 
ім.В.Стасюка - 
Валовін М. Я. )

МБ 500 500 500 500 500 Сумарна вартість премій,  
виконаних робіт та наданих 
послуг до 2500 тис. гривень.

Запровадження навчального 
факультативного курсу 
дозволить учням оволодіти 
навичками використання 
соціальних мереж, як засобу 
фінансової комунікації, набути 
навиків та вмінь  для 
використання  базових принципів 
безпеки; застосування надійних 
серверів; захист аккаунтів.

Придбання інтерактивних 
пристроїв:50 штук  - 10 штук на 
рік.

2.

Підтримувати 
розроблення та 
апробацію 
освітніх 
програм і 
навчальних 
курсів, що 
дозволяють 
ефективно 
реалізувати 
стандарти 
початкової та 
базової 
загальної 
освіти, 
відповідають 
запитам і 
потребам учнів 
і місцевих 
громад

б) Проєкт  «Центр розвитку медіаосвіти 
Стрийської територіальної громади на базі 
Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1» 
(Суховерська М. М.)

Витрат
Сумарна 
вартість 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
Обсяг 
навчальних 
занять для 
вчителів та 
учнів (год.)  
Ефективності
К-ть педагогів та 
учнів, 
охоплених 
програмою (%)
Якості

Стрийська 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів №1» 
(Суховерська М. 

М.)

МБ 172 443 50 110 - Сумарна вартість 
виконаних робіт 
/ наданих послуг до 775  тис. 
гривень.

Створено інноваційний Центр 
розвитку медіаосвітиСтрийської 
територіальної громади на базі 
Стрийської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1.
Забезпечено умови для всебічної 
підготовки здобувачів освіти та 
педагогічних працівників 
територіальної громади до 
безпечної та ефективної 
взаємодії із сучасною системою 
медіа, формування у них 
медіакомпетентності.
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Відповідність 
запропонованого 
змісту навчання 
програмі та 
вимогам до 
якості наданих 
послуг

Забезпечено умови для реалізації 
всеукраїнського експерименту 
«Стандартизація наскрізної 
соціально-психологічної моделі 
масового впровадження 
медіаосвіти у вітчизняну 
педагогічну практику».

3. Організовувати 
різного виду 
змагання між 
учасниками 
освітнього 
процесу з 
метою 
виявлення 
їхніх 
обдарувань, 
розвитку 
креативності та 
вольових 
якостей

Організація та проведення ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів

Витрат
Загальна 
вартість 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
Інформаційно-
ігрова 
електронна 
платформа
Ефективності
Відповідність 
продукту 
розробленому 
технічному 
завданню
Якості
К-ть учнів, які 
розвивають 
навички читача 
як користувачі 
платформи

Управління 
освіти

МБ 100 50 70 70 70 Загальна вартість виконаних 
робіт/наданих послуг до 360 тис. 
гривень.
Організовані та проведені ІІ та IІІ 
етапи Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів. 
У ІІ етапі олімпіади візьмуть 
участь 2500 учнів 8-11 класів; у   
IІІ етапу – 124 учасники. В 
учасників олімпіади виявлено 
творчі здібності, розвинуто 
інтерес до наукової (науково-
дослідницької) діяльності, 
професійної орієнтації школярів.

4. Підтримувати 
розроблення та 
апробацію 
освітніх 
програм і 
навчальних 
курсів, що 
дозволяють 
ефективно 
реалізувати 
стандарти 
початкової та 
базової 
загальної 
освіти, 
відповідають 
запитам і 
потребам учнів 
і місцевих 
громад

«Територія релексу Стрийської 
територіальної громади» на базі Стрийської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Витрат
Сумарна 
вартість 
придбаного 
обладнання/ 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, 
які 
користуються 
послугами
Ефективності
Частота 
використання 
обладнання 
Якості
Забезпечення  
потреби (%)

Стрийська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів №6 - 
Ватаг Уляна 
Ярославівна, 
заступник  
директора  з ВР,
Комунальна 
установа «Центр 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників міста 
Стрия» 
Стрийської 
міської ради.

МБ 29 164 2 - - Загальна вартість виконаних 
робіт/наданих послуг до 186 тис. 
гривень.

Облаштувати приміщення  « 
Території релаксу Стрийської 
територіальної громади на базі 
Стрийської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6
Придбати меблі, техніку, ігрові 
та побутові матеріали,  необхідні 
для роботи релакс-зони.
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5 Підвищити 
ефективність 
освітнього 
процесу через 
впровадження 
сучасних 
технологій та 
засобів 
навчання, 
зокрема  
дистанційне та 
змішане 
навчання

а)STEM - освіта,  як освітній пазл НУШ.
( Стрийська ЗШ № 8 – Штей Ірина 
Володимирівна )

Витрат
Загальна 
вартість наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
Сумарний обсяг 
навчальних 
матеріалів (др. 
арк.) 
Ефективності
Середня вартість 
витрат на 
продукт
Якості
Оволодівання 
ІКТ, як 
системним 
процесом, який 
забезпечить 
мотивацію до 
навчання 
природничих 
дисциплін

Стрийська ЗШ № 
8 – Штей Ірина 
Володимирівна

МБ 0 200 1300 350 41 1.Використання моделювання в 
освітньому процесі конструктора 
«LEGO»
2.Організація повноцінного 
використання інтерактивних 
дошок, планшетів і гаджетів в 
освітньому процесі.
3.Використання в навчальній 
роботі електронних підручників 
та інтерактивних технологій.
4.Створення ресурсних кімнат 
«Кіндер-ландія».

6 Підтримувати 
розроблення та 
апробацію 
освітніх 
програм і 
навчальних 
курсів, що 
дозволяють 
ефективно 
реалізувати 
стандарти 
початкової та 
базової 
загальної 
освіти, 
відповідають 
запитам і 
потребам учнів 
і місцевих 
громад

«Створення стрілецького клубу «В яблучко»» 
у Стрийській ЗШ І – ІІІст. №6

Витрат
Сумарна 
вартість 
придбаного 
обладнання/ 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, 
які 
користуються 
послугами
Ефективності
Частота 
використання 
обладнання 
Якості
Забезпечення  
потреби (%)

Стрийська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів №6 - 
Ватаг Уляна 
Ярославівна, 
заступник  
директора  з ВР,
Комунальна 
установа «Центр 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників міста 
Стрия» 
Стрийської 
міської ради.

МБ 99 60800 - - - Загальна вартість виконаних 
робіт/наданих послуг до 159 800 
гривень.
1. Облаштувати приміщення 

для ефективної роботи 
клубу Стрийської 
територіальної громади на 
базі Стрийської 
загальноосвітньої школи І - 
ІІІ ступенів №6

2.  Придбати обладнання,  
інвентар та дидактичні 
матеріали,  необхідні для 
роботи клубу. 

3.  Організувати цикл змагань  
«дружніх зустрічей»  з 
представника 
територіальної громади.

Представити результати роботи 
клубу та продемонструвати 
практичний досвід.
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7

б)Центр «Фізика навколо нас» ( Стрийська 
ЗШ № 9 – Кухарчук Любомира Іванівна)

Витрат
Загальна 
вартість наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
Сумарний обсяг 
навчальних 
матеріалів (др. 
арк.) 
Ефективності
Середня вартість 
витрат на 
продукт
Якості
Відповідність 
матеріалів 
вимогам (%)

Стрийська ЗШ № 
9 – Кухарчук 
Любомира 
Іванівна

МБ 300 1100 900 60 - 1.Облаштувати приміщення для 
ефективної роботи Центру 
«Фізика навколо нас» 
Стрийської територіальної 
громади на базі Стрийського 
ЗЗСО І-ІІІ ст. №9.
2.Придбати меблі, комп’ютерну 
техніку, обладнання, прилади 
необхідні для роботи центру.
3.Розробити програму розвитку 
Центру. 
4.Організувати цикл майстер-
класів, цікавих лекцій, наукових 
досліджень, лабораторних 
практикумів, веселих фізичних 
свят для дошкільнят, для 
здобувачів освіти та педагогічних 
працівників територіальної 
громади.

Підтримувати 
розроблення та 
апробацію 
освітніх 
програм і 
навчальних 
курсів, що 
дозволяють 
ефективно 
реалізувати 
стандарти 
базової 
загальної 
освіти, 
відповідають 
запитам і 
потребам учнів 
і місцевих 
громад

Спортивний комплекс Стрийської 
територіальної громади» Стрийських 
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №6, №8 
та ДЮСШ

Витрат
Сумарна 
вартість 
придбаного 
обладнання/ 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, 
які 
користуються 
послугами
Ефективності
Частота 
використання 
обладнання 
Якості
Забезпечення  
потреби (%)

Стрийська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів №6 - 
Ватаг Уляна 
Ярославівна, 
заступник  
директора  з ВР,
Комунальна 
установа «Центр 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників міста 
Стрия» 
Стрийської 
міської ради.

МБ 1168, 
86

2753,29 50 Загальна вартість виконаних 
робіт/наданих послуг до 3972152 
гривень 
1.Облаштувати територію на базі 
Стрийської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6
2.Підготувати бетонну основу.
Закупити системи для 
спортивного комплексу,
3.Розробити графік занять 
мешканців громади.
4.Організувати цикл змагань між 
бажаючими мешканцями 
територіальної громади.

8. Оберігати 
здоров’я 
учасників 
освітнього 
процесу 
(Валовін М. Я.)

Проект «Новий формат уроків фізичної 
культури  в рамках марафону «JuniorZ», який 
реалізується за підтримки Міністерства освіти 
і науки України ( лист МОН від 03.01.2018 р. 
№ 1/9-2), Комітету з фізичного виховання та 
спорту МОН України, НДУ «Інститут 
модернізації змісту освіти, Спортивного 
комітету України, національних федерацій з 
різних видів спорту.

Витрат
Загальна 
вартість наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть 
педколективів, 
що застосовують 
інструмент 

КЗ ЛОР 
«ЛОІППО»

ОБ 400 400 400 400 400 Виконано робіт / надано послуг  
на суму до 2000  тис. гривень.
Використання  засобів нового 
формату уроків фізичної 
культури  із впровадженням  
нових видів спорту, новітних 
варіативних модулів підвищить 
особистий інтерес учнів.
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самооцінювання
Ефективності
Відповідність 
середовища 
критеріям 
Якості
Забезпечення  
потреби (%)

Придбання спортивного 
інвентаря.

9 Підтримувати 
розроблення та 
апробацію 
освітніх 
програм і 
навчальних 
курсів, що 
дозволяють 
ефективно 
реалізувати 
стандарти 
базової 
загальної 
освіти, 
відповідають 
запитам і 
потребам учнів 
і місцевих 
громад

Тренінговий центр по наданню домедичної 
допомоги Стрийської територіальної 
громади» Стрийської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №6

Витрат
Сумарна 
вартість 
придбаного 
обладнання/ 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів 
освіти та 
педагогічних 
працівників , які 
користуються 
послугами
Ефективності
Частота 
використання 
обладнання 
Якості
Забезпечення  
потреби (%)

Стрийська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів №6 - 
Ватаг Уляна 
Ярославівна, 
заступник  
директора  з ВР,
Комунальна 
установа «Центр 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників міста 
Стрия» 
Стрийської 
міської ради.

МБ 248 286 50 - - Загальна вартість виконаних 
робіт/наданих послуг до 581 тис. 
гривень.
4. Облаштувати приміщення 

для ефективної роботи 
центру на базі Стрийської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №6

5.  Придбати меблі,  техніку 
та дидактичні матеріали,  
необхідні для роботи 
тренінгового центру. 

6. Розробити програму роботи 
тренінгового центру.

7. Організувати цикл 
семінарів та вебінарів для 
здобувачів освіти та 
педагогічних працівників 
територіальної громади.

8. Представити результати 
роботи центру та 
продемонструвати 
практичний досвід 
реалізації обов'язкового 
навчання вчителів основам 
домедичної допомоги 

10.

Підтримувати 
ініціативи з 
розроблення 
змісту 
допрофільної 
підготовки та 
профільного 
навчання, 
забезпечення 
професійного 
навчання у 
ЗЗСО

Реорганізація міжшкільного навчально-
виробничого комбінату у міжшкільний 
ресурсний центр профільного навчання. 
Збільшення ліцензійного обсягу профілю 
«Автосправа» за категоріями В та С1. 
Впровадження профільного навчання за 
напрямами «туристично-готельний бізнес», 
«різьба по дереву», «художня вишивка 
бісером» для учнів 10-12  класів ЗЗСО. 
Придбання легкового автомобіля  для 
навчання за профілем «Автосправа» за 
категорією В.

Витрат
Сумарна 
вартість 
придбаного 
обладнання/ 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, 
які 
користуються 

МНВК, 
управління 

освіти

МБ 300 200 200 200 200 Придбано обладнання / виконано  
робіт / надано послуг  на 
300 тис. гривень.
Покращено матеріальну базу 
кабінетів трудового та 
профільного навчання.
Користуються послугами та 
обладнанням  ___ учнів.  
Обладнання регулярно 
використовується.
Зросла роль допрофесійної 
підготовки учнів
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Придбання обладнання для виконання 
практичних робіт по дереву профілю 
«деревообробка».

послугами
Ефективності
Частота 
використання 
обладнання 
Якості
Забезпечення  
потреби (%)

11

Сучасні умови 
для навчання 
та виховання 
дітей

1.1.Сприяти забезпеченню базовим 
обладнанням навчальних кабінетів,НУШ 
,кабінетів інформатики.
1.2.Сприяти забезпеченню закладів освіти 
сучасним мультимедійним обладнанням та 
комп’ютерною технікою.   1.3.Сприяти 
оновленню спортивного обладнання 
залів,майданчиків в загальноосвітніх 
навчальних закладах та спортивних та 
ігрових майданчиків .

800,0 тис.грн.

525,0 тис.грн.

350,0 тис.грн.

Управління 
освіти, керівники  

ЗНЗ

ДБ/
МБ

ДБ/МБ

МБ

800,0

525,0

350,0

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

Придбання обладнання для 
навчальних кабінетів, НУШ.

Прибання  мультимедійного 
обладнання та комп’ютерної 
техніки.

Встановлення спортивних та 
ігрових майданчиків.

12.

Матеріально-
технічна база 
навчальних 
закладів, 
закладів 
освіти

1.1.Здійснювати заміну застарілого 
обладнання харчоблоків в загальноосвітніх 
навчальних закладах .
1.2.Сприяти оновленню в навчальних 
закладах твердого інвентаря:               
меблів,посуду,госпінвентаря1.3.Сприяти 
оновленню мякого інвентаря  в  дошкільних 
групах НВК. 

485,0 тис.грн.

320,0 тис.грн.

150,0 тис.грн.

Управління 
освіти, керівники  

ЗНЗ

ДБ/МБ

МБ

МБ

485,0

320,0

150,0

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

В 
межах 

бюджетних 

асигнувань

Придбання обладнання для 
харчоблоків.

Придбання  меблів,посуду, 
госпінвентаря.

Придбання м’якого інвентаря  у 
дошкільні групи НВК.

13

Матеріально-
технічний 
стан 
приміщень та 
територій 
закладів 
освіти.

1.1.Підтримувати в належному інженерно-
технічному стані будівлі закладів 
освіти,здійснювати реконструкцію,поточний 
та капітальний ремонт 
тприміщень,санвузлів,тепломереж,внутрішніх 
електромереж,харчоблоків.
1.2.Сприяння поетапному здійсненню 
капітальних ремонтів дахів;                   
1.3.Впроваджувати в закладах освіти 
енергозберігаючі заходи: заміна віконних та 
дверних блоків на 
енергозберігаючі,утеплення перекриттів та 
фасадів,встановлення регуляторів тепла, 
заміна звичайних ламп розжарювання на 

5660,7 тис.грн.

900,0 тис.грн.

1250,0 тис.грн.

Управління 
освіти, керівники  

ЗНЗ, ЗДО

МБ

МБ

5660,7

900,0

1250,0

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

Виконання  робіт  по 
реконструкції, поточних, 
капітальних роботах 
приміщень,санвузлів,тепломереж 
та ін..робіт.

Виконання робіт по капітальних 
роботах дахів..

Придбання віконних та дверних 
блоків. 
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Начальник  управління освіти                                                                             Лідія СТАСЕНКО

енергозберігаючі.               1.4.Сприяти 
оформленню закладами освіти 
правовстановлюючих документів на будівлі 
та земельні ділянки. 

65,0 тис.грн.

МБ

МБ

65,0

Виконання  капітальних робіт по 
утепленню фасадів, перекриттів.

Придбання енергозберігаючих 
лам.

Акти  на землекористування та  
акти на прово власності на 
будівлі.

14

Загалом коштів МБ 12277,7 В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань

В 
межах 

бюджетних 
асигнувань
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Перелік завдань, заходів і результативних показників 
Програми розвитку освіти Стрийської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Спеціальна освіта

№ 
з/п Назва цілі Заходи цілей Показники виконання 

заходу, один. виміру
Виконавці 
завдання Фінансування Індикатори

Обсяги, тис. грнДже ре
ла 2021

рік
2022
рік

2023
рік 2024 рік 2025 

рік

Спеціальна освіта

1.  Підвищити 
ефективність 
освітнього процесу 
через впровадження 
сучасних технологій 
та засобів навчання

Відкриття та облаштування 
ресурсних кімнат: 
СЗШ І-ІІІ ст. №1, 
СЗШ І-ІІІ ст. № 2 ім. Героя 
України Андрія Корчака,
СЗШ І-ІІІ ст. № 3 ім. І. 
Франка

Витрат
Сумарна вартість придбаного 
обладнання/виконаних 
робіт/наданих послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, які 
користуються обладнанням
Ефективності
Частота використання 
обладнання 
Якості
Зростання ефективності 
навчання 

Управління 
освіти

МБ - 90 30 24 36 Виконано роботи з оновлення 
інтер’єрів та укомплектовано 
ресурсні кімнати и на суму до180 
тис. грн.
Забезпечено доступ до нових 
інформаційних технологій до 30 
учнів.
Обладнання регулярно 
використовується.
Істотно зросла ефективність 
навчання, якість знань та умінь 
учнів з ООП
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Модернізація кабінету 
практичного психолога ІРЦ 

Витрат
Сумарна вартість придбаного 
обладнання/виконаних 
робіт/наданих послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, які 
користуються обладнанням
Ефективності
Частота використання 
обладнання 
Якості
Зростання ефективності 
навчання 

Управління 
освіти

МБ - 105. - - - Використано 105тис.грн.

Близько 116  дітей з особливими 
освітніми потребами. 

Обладнання регулярно 
використовується.
Істотно зросла ефективність 
навчання, якість знань та умінь  
дітей з ООП

2. Посилювати 
спроможність 
закладів освіти 
компенсуючого типу 
до потреб 
користувачів освітніх 
послуг

Створення на базі Стрийської 
ЗШ Іст.№11 інклюзивного 
спортивно-ігрового 
майданчика          « Smail» ( 
дитячі гойдалки, гойдалки 
для дітей з інвалідністю, 
спортивні вуличні тренажери,   
лавки, урни, травмобезпечне 
гумове покриття, ігровий 
комплекс та інше.)

Витрат
Сумарна вартість виконаних 
робіт/наданих послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, які 
користуються послугами
Ефективності
Середня вартість витрат на 
одного учня
Якості
Позитивний вплив на фізичний 
стан (%)

Управління 
освіти

МБ - 400 50 50 100 Придбано обладнання та 
виконано низку робіт зі створення 
Інклюзивного спортивно-ігрового 
майданчика   можливість 
проведення занять на свіжому 
повітрі;
• формування 
здоров’язберігаючих та 
комунікативних компетенцій 
учасників освітнього процесу.
використання майданчика для 
розвитку рухової активності 
дітей;
6) створення умов для проведення 
корекційно-розвиткових занять з 
дітьми з особливими освітніми 
потребами та учнів, які 
перебувають на індивідуальному 
навчанні та навчаються за 
спеціальними програмами.
в) формування соціалізації учнів з 
ООП в суспільному просторі

Послугами, які можна отримати 
на майданчику , користуються  
діти з ООП та  учні школи 
(мікрорайону)
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Начальник  управління освіти                                                                                  Лідія СТАСЕНКО

Забезпечується розвиток 
індивідуальних можливостей осіб 
з ОПП та усіх дітей Стрийської 
територіальної громади 

3. Забезпечення 
безперешкодного доступу до 
закладів освіти (пандусами та 
іншими елементами 
архітектурної доступності)

Витрат
Сумарна вартість виконаних 
робіт/наданих послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть закладів з 
безперешкодним доступом
Ефективності
Середня вартість витрат на 
один заклад
Якості
Забезпечення  потреби (%)

Управління 
освіти

МБ - 10. - - - Сформовано перелік відсутніх у 
закладах освіти елементів 
архітектурної доступності

4. Стимулювати 
професійне 
зростання 
педагогічних 
працівників 
спеціальних ЗЗСО, у 
тому числі розвивати 
професійні цифрові 
компетентності

Проведення педагогічних 
конференцій, семінарів, 
круглих столів для обміну 
досвідом роботи з дітьми з 
особливими освітніми 
потребами

Витрат
Сумарна вартість виконаних 
робіт/наданих послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, які 
користуються послугами
Ефективності
Середня вартість витрат на 
учасника 
Якості
Набуття досвіду (%)

Управління 
освіти

МБ 10 10 10 10 10 Виконано  робіт/надано послуг 
сумарною вартістю до 10 тис. 
гривень.
Учасниками педагогічних 
конференцій, семінарів, круглих 
столів для обміну досвідом 
роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами стали до 
70% педпрацівників закладів 
спеціальної освіти. 
90% опитаних визнають, що 
проведені заходи збагатили їх 
досвідом роботи з дітьми з ООП

Загалом коштів МБ 10 615 90 84 146
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Перелік завдань, заходів і результативних показників 
Програми розвитку освіти Стрийської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Позашкільна освіта
Фінансування

Обсяги, тис. грн№ 
з/п Назва цілі Заходи цілей

Показники 
виконання заходу, 

один. виміру

Виконавці 
завдання Дже ре

ла 2021
рік

2022
рік

2023
рік 2024 рік 2025 рік

Індикатори

Позашкільна освіта
1. Підвищити ефективність 

освітнього процесу через 
впровадження сучасних 
технологій та засобів 
навчання

Оновлення матеріально-технічної і 
навчальної бази закладів 
позашкільної освіти:
- Придбання професійної музичної 
апаратури для проведення заходів на 
території громади;
- Придбання костюмів для гуртківців 
художньо-естетичного відділу;
- Придбання туристичного 
спорядження.

Витрат
Сумарна вартість 
закупленого  
обладнання/ /наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, які 
користуються 
оновленою базою
Ефективності
Середня вартість 
витрат на одного учня
Якості
Забезпечення  потреби 
(%)

РБДЮТ МБ 50 25 30 50 30 Закуплено обладнання, 
костюмів /  надано 
послуг сумарною 
вартістю до 50 тис. 
гривень.
Користуються  
оновленою базою 100% 
гуртківців та 
працівників РБДЮТ
Потреба ПНЗ в 
оновленні матеріально-
технічної бази 
забезпечено на 45%
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Придбання
мультимедійного та
музичного обладнання
дослідницько-експери-
ментальним та художньо
естетичним відділами ЦТДЮ

Витрати
Сумарна вартість
закупленого
обладнання /вико
наних робіт/нада
них послуг(тис.грн)
Продукт
К-сть здобувачів,
які користуються
послугами
Ефективність
Середня вартість
витрат на одного
гуртківця
Якість
Позитивний вплив
на особистісний
розвиток (%)

ЦТДЮ МБ 93 124 112 119 97 Закуплено обладнання /  
надано послуг 
сумарною вартістю до 
93 тис. гривень.
Користуються  
оновленою базою 100% 
гуртківців та 
працівників ЦТДЮ
Потреба ПНЗ в 
оновленні матеріально-
технічної бази 
забезпечено на 50%

Оновлення матеріально-технічної 
бази СЮТ: 
- оновлення верстатного обладнання, 
спортивної техніки;
- придбання спортивної форми для 
гуртківців

Витрати
Сумарна вартість
закупленого
обладнання /вико-
наних робіт/нада-
них послуг(тис.грн)
Продукт
К-сть здобувачів,
які користуються
послугами
Ефективність
Середня вартість
витрат на одного
гуртківця
Якість
Позитивний вплив
на особистісний
розвиток (%)

СЮТ МБ 300 300 300 300 300 Закуплено обладнання /  
надано послуг 
сумарною вартістю до 
300 тис. гривень.
Користуються  
оновленою базою 100% 
гуртківців та 
працівників СЮТ
Потреба ПНЗ в 
оновленні матеріально-
технічної бази 
забезпечено на 40%
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Оновлення матеріально-технічної 
бази СЮН: 
- облаштування комп’ютерного 
кабінету (придбання офісної та 
мультимедійної техніки (ноутбуків (6 
шт.), БФП (1 шт.), ламінатора, 
мультимедійного проектора)

Витрати
Сумарна вартість
закупленого
обладнання /вико-
наних робіт/нада-
них послуг(тис.грн)
Продукт
К-сть здобувачів,
які користуються
послугами
Ефективність
Середня вартість
витрат на одного
гуртківця
Якість
Позитивний вплив
на особистісний
розвиток (%)

СЮН МБ 40 60 60 60 60 Закуплено обладнання /  
надано послуг 
сумарною вартістю до 
60 тис. гривень.
Користуються  
оновленою базою 100% 
гуртківців та 
працівників СЮТ
Потреба ПНЗ в 
оновленні матеріально-
технічної бази 
забезпечено на 45%

2. Організовувати різного 
виду конкурси та змагання 
між учасниками освітнього 
процесу з метою виявлення 
їхніх обдарувань, розвитку 
креативності та вольових 
якостей

Участь в обласних,  Всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах, 
змаганнях, турнірах, акціях та 
масових заходах за напрямками 
діяльності гуртків.

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних 
робіт/наданих послуг 
(тис. грн)
Продукту
К-ть гуртківців та 
педпрацівників, які 
користуються 
послугами
Ефективності
Середня вартість 
витрат на одного 
учасника
Якості
К-ть гуртківців, які 
розвивають навички та 
здібності

Управління 
освіти, заклади 
позашкільної 

освіти

МБ 30 60 60 60 60 Виконано робіт/надано 
послуг сумарною 
вартістю до 30 тис. 
гривень.
Учасниками змагань, 
конкурсів, турнірів 
стали до 60% гуртківців 
ЗПО.
80% опитаних 
визнають, що проведені 
заходи розвивають їх 
здібності та навички

3. Стимулювати професійне 
зростання гуртківців та 
педагогічних працівників 
ПНЗ. 

Преміювання творчо обдарованих 
дітей та їхніх керівників гуртків 
через систему морального та 
матеріального заохочення (за 
результатами участі в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях, турнірах, акціях; 
запровадження міської премії 
«Обдарована дитина – надія 
України»).

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних 
робіт/наданих послуг 
(тис. грн)
Продукту
К-ть премій
Ефективності
Оптимальність 
преміальних
Якості
Визнання 
справедливості та 
об’єктивності 
преміювання

Управління 
освіти, заклади 
позашкільної 

освіти

МБ 50 100 100 100 100 Виплачено премії на 
суму до 50 тис. гривень.
Відзначено преміями  
близько 100гуртківців 
та педагогів ЗПО 
громади.
Середня вартість однієї 
премії – оптимальна 
(500 гривень).
90 % опитаних із 
вибірки отримувачів 
вигод визнають  
об’єктивність та 
справедливість 
преміювання
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Загалом коштів МБ 563,0 669,0 662,0 689,0 647,0

Начальник  управління освіти                                                                            Лідія СТАСЕНКО

Перелік завдань, заходів і результативних показників 
Програми розвитку освіти Стрийської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Професійний розвиток педагогічних працівників
Фінансування

Обсяги, тис. грн№ 
з/п Назва цілі Заходи цілей

Показники 
виконання заходу, 

один. виміру

Виконавці 
завдання Дже ре

ла 2021
рік

2022
рік

2023
рік 2024 рік 2025 рік

Індикатори

Професійний розвиток педагогічних працівників
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Стимулювати професійне 
зростання педагогічних 
працівників закладів освіти

Надання консультативної допомоги 
педагогам з питань:
- підвищення кваліфікації відповідно 
до оновлених структури і змісту
державних стандартів професійної 
освіти;
- вибору тем та змісту самоосвітньої 
роботи;
- ознайомлення педагогів з 
нормативно-законодавчою базою 
тазмістом інноваційної діяльності;
- впровадження технологій змішаного 
та дистанційного навчання в
практику роботи.

Надання консультативної допомоги 
новопризначеним керівникам 
закладів освіти

Проведення педагогічних 
конференцій, семінарів, вебінарів, 
круглих столів з питань для обміну 
досвідом роботи педпрацівників 

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних 
робіт/наданих послуг 
(тис. грн)
Продукту
К-ть педпрацівників, 
які користуються 
послугами
Ефективності
Середня вартість 
витрат на учасника 
Якості
Набуття досвіду (%)

КУ «ЦПРПП» МБ 0 0 0 0 0 Виконано  робіт/надано 
послуг сумарною 
вартістю до 0 тис. 
гривень.
Учасниками 
педагогічних 
конференцій, семінарів, 
вебінарів, круглих 
столів для обміну 
досвідом роботи стали 
до 60% педпрацівників 
закладів освіти. 
70% опитаних 
визнають, що проведені 
заходи збагатили їх 
досвідом роботи

1.

Організація та проведення спільно із 
КЗ ЛОР «ЛОІППО» конференцій, 
семінарів з питань навчання та 
виховання дітей з особливими 
освітнімипотребами,роботи з 
обдарованою молоддю (починаючи з 
2022 року)

Витрат
Сумарна вартість  
наданих послуг (тис. 
грн)
Продукту
К-ть педпрацівників, 
учасників семінарів
Ефективності
Середня вартість 
витрат на видрук 
сертифікату 
Якості
Забезпечення  потреби 
(%)

КУ «ЦПРПП» МБ - 2 2 2 2 Учасниками семінарів 
стали до 400 
педпрацівників, 
видрукувано та видано 
до 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
сертифікатів 

80% опитаних 
визнають, що участь у 
проведених заходах 
збагатили їх досвідом 
роботи
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2.

Підвищити ефективність 
освітнього процесу через 
впровадження сучасних 
технологій та засобів 
навчання

Оновлення матеріально-технічної 
бази КУ «ЦПРПП»:
- придбання меблів, офісної та 
мультимедійної техніки (ноутбуків (7 
шт.), БФП (2 шт.), ламінатора, 
мультимедійного проектора, 
пристрою Camtouch)

Витрат
Сумарна вартість 
закуплених меблів та  
обладнання/ наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть проведених 
заходів з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання
Ефективності
Середня вартість 
витрат на один 
проведений захід
Якості
Забезпечення  потреби 
(%)

КУ «ЦПРПП» МБ 40 50 50 50 50 Закуплено меблів та  
обладнання /  надано 
послуг сумарною 
вартістю до 40 тис. 
гривень.
Користуються  
оновленою базою 
працівники центру.
Потребу центру в 
оновленні матеріально-
технічноїбази 
забезпечено на 20%

Загальна сума МБ 40 52 52 52 52
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Перелік завдань, заходів і результативних показників 
Програми розвитку освіти Стрийської ТГ на 2021 – 2025 роки

Управління
Фінансування

Обсяги, тис. грн№ 
з/п Назва цілі Заходи цілей

Показники 
виконання заходу, 

один. виміру

Виконавці 
завдання Дже ре

ла 2021
рік

2022
рік

2023
рік 2024 рік 2025 рік

Індикатори

Управління 
1. Сприяти формуванню 

системи моніторингу 
сфери освіти з метою 

Проведення заходів для 
розвитку у ЗЗСО  внутрішньої 
системи забезпечення якості 

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних 

Управління 
освіти, 
ЦПРПП, 

МБ У межах 
бюджетних 
призначень 

У межах 
бюджетних 
призначень

У межах 
бюджетних 
призначень

У межах 
бюджетних 
призначень

У межах 
бюджетних 
призначень

Проведено вебінари 
та практичні заняття 
для ЗЗСО 
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прийняття 
ефективних 
управлінських рішень

освіти (за участі ДУ ДСЯО).  
Сприяти залученню 
педагогічних працівників як  
освітніх експертів до 
проведення інституційного 
аудиту під час ІІІ етапу 
сертифікації.

робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть проведених 
заходів (в год).
К-ть залучених 
педпрацівників
Ефективності
Середня вартість 
витрат на одного 
експерта
Якості
Забезпечення  
потреби (%)

Заклади освіти
Залучено 
педпрацівників як 
освітніх експертів.
Забезпечено розвиток 
внутрішньої системи 
забезпечення якості 
освіти в 30% ЗЗСО 

Забезпечення децентралізації 
та автономії закладів освіти:

Витрат
Сумарна вартість  
робіт/послуг (тис. 
грн)

УО МБ 0 0 0 0 0

а) здійснення інформаційної 
підтримки реформування 
системи освіти Стрийської ТГ 
на засадах державних освітніх 
документів та розвитку освіти 
Стрийщини на 2021 – 2025 рр.

Продукту
К-ть повідомлень та 
акцій (в байтах)
Ефективності
Середня вартість 
витрат на одиницю 
продукту
Якості
Позитивний вплив 
на ставлення до 
освітніх реформ

Заклади освіти
ЦПРПП

Забезпечено 
регулярне 
інформування освітян 
і громадськості про 
реформування 
системи освіти 
Стрийщини.

До 70% учасників 
освітнього процесу 
підтримують 
здійснені заходи з 
реформування освіти

2. Завершити 
децентралізацію 
управлінської 
вертикалі та 
забезпечити 
автономію закладів 
освіти

б) розроблення та апробація 
нормативних документів, 
необхідних для забезпечення 
децентралізації та 
автономізації  ЗО

Продукту
К-ть документів (др. 
арк.) 
Ефективності
Середня вартість 
витрат на одиницю 
продукту
Якості
Відповідність 
створених 
документів запитам 
та вимогам

Управління 
освіти,

Заклади освіти

ЦПРПП

Створено проєкти 
нормативних 
документів, що 
регулюють 
функціонування 
системи освіти в 
межах компетенції 
місцевих органів 
влади.
До 70% освітнього 
процесу підтримують 
здійснені заходи з 
реформування освіти

3. Впровадити 
регіональну систему 
е-урядування

Облаштування системи 
трекінгу (відстеження) руху 
шкільних автобусів, що 
перебувають в користуванні 
освітніх закладів у реальному 
часі. Придбання автомобільних  
GPS-трекерів та супутнього 

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть встановлених 

Управління 
освіти

МБ 70 70 70 70 70 Розроблено тендерну 
документацію на 
GPS-трекери та 
супутнє обладнання

Придбано і 
встановлено GPS-
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програмного забезпечення GPS-трекерів
Ефективності
Середня вартість 
витрат на один 
автобус
Якості
Забезпечення  
потреби 

трекери (до 10) та 
супутнє обладнання

4. Підтримувати 
ініціативи з 
розроблення освітніх 
програм та організації 
навчання, що 
забезпечують 
ефективну 
професійну 
підготовку керівників 
закладів освіти та 
управлінців освітньої 
сфери в питаннях 
менеджменту

Проведення навчання 
педагогічних працівників  
Стрийської ТГ (дистанційні 
платформи)
Підвищення кваліфікації 
посадових осіб управління 
освіти за програмами 
короткотермінових тематичних 
семінарів

Витрат
Сумарна вартість 
виконаних 
робіт/наданих 
послуг (тис. грн)
Продукту
К-ть здобувачів, які 
отримали послуги 
Ефективності
Середня вартість 
витрат на одного 
користувача
Якості
Оволодіння 
методикою 
дистанційного 
навчання (%)

ЦПРПП МБ 30 30 30 30 30 Надано освітніх 
послуг сумарною 
вартістю до 
150 тис. гривень.

Підготовано 300 
педпрацівників до 
використання 
дистанційних 
платформ у 
навчальному процесі.

Середня вартість 
навчання становить 
520 грн на одного 
користувача.
Не менше 85% 
педпрацівників 
оволоділи методикою 
дистанційного 
навчання

Загалом коштів МБ 100 У межах 
бюджетних 
призначень 

У межах 
бюджетних 
призначень 

У межах 
бюджетних 
призначень 

У межах 
бюджетних 
призначень 


