
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                _  сесія   VI  _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 

_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про Програму "Безпека навчальних  
закладів міста на 2015-2016 роки" 
  

 З метою забезпечення збереження життя і здоров’я дітей в умовах 
підвищеного ризику, відповідно до Цивільного кодексу України, Кодексу 
цивільного захисту України, Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Щодо 
заходів безпеки у навчальних закладах» № 2 від 06.01.2015 року, керуючись 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

міська рада ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  Програму «Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 
роки" згідно з додатком 1. 
    2. Виконавцем Програми визначити управління освіти (Бабунич О.Ю). 

3.Фінансовому управлінню (Гах Л.М.) проводити фінансування 
Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста на 2015, 2016 роки 
згідно з додатком 2.  

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Травіну О.В. 
 

 

Міський голова                                                                        В. Погорелов 

 

                                                     
 
 



                                                                       Додаток  1 
до рішення ____ сесії міської ради  

                                       VI скликання 
                                                                    ______________ №__________ 

 
 

Програма  
"Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 роки" 

 
 Програма «Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 роки" 
(надалі - Програма) розроблена відповідно до Цивільного кодексу України, 
Кодексу цивільного захисту України, законів України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки 
України «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах» № 2 від 06.01.2015 
року- 
 
І. Паспорт програми "Безпека навчальних закладів міста на  2015-2016 роки" 

 
1 Ініціатор розроблення Програми Управління освіти Ужгородської 

міської ради 
2 Розробник Програми Управління освіти Ужгородської 

міської ради 
3 Співрозробники Програми Навчальні заклади 
4 Відповідальний виконавець 

Програми 
Управління освіти Ужгородської 
міської ради 

5 Учасники Програми Управління освіти Ужгородської 
міської ради, навчальні заклади 

6 Термін реалізації Програми 2015-2016 
7 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
Програми 

Бюджет міста 

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього, у 
тому числі: 

1185 тис.грн. 

кошти державного бюджету - 
кошти обласного бюджету - 
кошти районного бюджету - 
кошти бюджету міста 1185 тис.грн. 

8 

кошти не бюджетних джерел - 
 

 

 



ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 У 2014-2015 н.р. у м. Ужгород діє 51 навчальний заклад – 28 
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ); 23 дошкільні навчальні заклади 
(ДНЗ). У ЗНЗ та НВК діють 105 груп продовженого дня. Загальна кількість 
учнів у ЗНЗ – 14004; вихованців у ДНЗ – 5578 (за мережею станом на 
01.09.2014 року, рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 
03.09.2014 р. № 332). Педагогічні та інші працівники закладів – близько 4000 
осіб. 

 Для здійснення заходів безпеки у місцях перебування дітей проводиться 
комплекс заходів. Зокрема, систематично проводиться система 
організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
протиепідемічних та інших заходів з метою запобігання і ліквідації 
надзвичайних ситуацій, відпрацювання дій з профілактики та ліквідації 
небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, 
природного й військового характеру у системі ЦЗ, у ході вивчення курсів 
"Основи захисту Вітчизни", "Основи медичних знань", під час проведення 
годин класного керівника, педагогічних рад, позакласних та позашкільних 
заходів, батьківських зборів, у тому числі із залученням представників 
громадськості, волонтерів, працівників оперативно-рятувальної служби, 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, органів внутрішніх 
справ, працівників медичних установ тощо. 
 За підтримки батьківської громадськості у 8 закладах здійснюється 
охорона (упродовж часу перебування у них дітей) на підставі укладених 
договорів з охоронними фірмами, що дозволяє забезпечити цілодобовий 
контроль за приміщеннями і будівлями закладів, а значить – гарантувати 
безпеку дітей. Решта закладів освіти охороняється працівниками у нічний час 
(сторожі), час перебування дітей у закладі (орієнтовно з 8.00. до 19.00.) до 
робочого часу сторожів не входить. 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Мета цієї Програми полягає в забезпеченні збереження життя і здоров’я 
дітей в умовах підвищеного ризику шляхом запровадження охорони закладів 
(під час перебування в них дітей) – ДНЗ, ЗНЗ та НВК. 
 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

    Шляхами і засобами розв’язання проблеми є: 
 

 постійна роз'яснювальна робота з вихованцями, учнями, працівниками 
навчальних закладів та батьківською громадськістю за участю 
співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 
правоохоронних органів, учасників бойових дій у зоні АТО, волонтерів 



щодо правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та 
підозрілих предметів; 

 розповсюдження серед учнів, батьків, педагогічних працівників 
пам'ятки із правил поводження із виявленими підозрілими 
вибухонебезпечними предметами, у тому числі замаскованими під них 
речами; 

 обмеження доступу на територію ДНЗ та ЗНЗ осіб, які не задіяні в 
проведенні навчально-виховного процесу; 

 посилення контролю за недопущенням внесення до приміщень 
навчальних закладів вибухонебезпечних та інших предметів, що 
можуть становити загрозу здоров'ю і життю дітей та працівників.  

 посилена охорона навчальних закладів. 
 
    Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися за 
рахунок коштів міського бюджету. Обсяги бюджетних асигнувань 
становлять 1185000 грн. та визначатимуться, виходячи з необхідності 
забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів 
Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на 
підставі середньої вартості послуг, а також з урахуванням можливостей 
бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених 
чинним законодавством України. 
Програма розрахована на два роки (2015-2016), виконання Програми 
буде здійснюватися в один етап. 

 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

 Основним завданнями Програми є забезпечення збереження життя і 
здоров’я дітей в умовах підвищеного ризику.  

 Ресурсне забезпечення Програми наведено у Додатку 1 до Програми. 

  

 

VІ. Напрями реалізації та заходи Програми 

    Програма реалізовується через основні напрями: 
 Інформаційно-просвітницька діяльність, спрямована на підвищення 

обізнаності усіх учасників навчально-виховного процесу (дітей, 
батьків, працівників); 

 Відпрацювання практичних навичок дій в умовах підвищеного ризику. 
 Забезпечення цілодобової охорони приміщень та будівель навчальних 

закладів. 
 Напрями реалізації та заходи Програми наведені у Додатку 2 до 
Програми. 

 



VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 Контроль за виконанням Програми здійснюється Ужгородською 
міською радою. Основними формами контролю за реалізацією заходів та 
досягнень показників Програми будуть: 

 звітність управління освіти Ужгородської міської ради про виконання 
Програми. Учасники Програми інформують відповідального виконавця 
Програми про хід виконання даної Програми щоквартально; 

 обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях 
колегії управління освіти.  

 
 
 
Секретар  ради                                                                                Б.Андріїв 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                            Додаток 2 
до рішення ____ сесії міської ради  

                                    VI скликання 
                                                                  ______________ №__________ 

 
Розрахунок  

потреби у коштах  
на виконання Програми "Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 

роки" 
 

Заклади** Кількість, 
2015 

Вартість, 
2015 

(лютий – 
грудень)* 

Кількість, 
2016 

Вартість, 
2016 

(січень-
грудень) 

 
ДНЗ 7 231000,00 7 252000,00 
ЗНЗ 7 168000,00 7 189000,00 
НВК 5 165000,00 5 180000,00 
Всього 19 564000,00 19 621000,00 
1185000,00 

*Вартість послуг – у середньому 3000 грн у місяць із розрахунку 11 місяців у ДНЗ і НВК; 
8 місяців у ЗНЗ 

**Вибір закладів мотивований кількістю учнів: ЗНЗ з кількістю учнів понад 600 осіб, ДНЗ 
і НВК з кількістю вихованців понад 300 осіб. 

 
Перелік закладів, які доцільно охопити Програмою 

"Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 роки" 
 

ЗНЗ ДНЗ НВК 

УСЗОШ №2 (981) №1 (363) «Престиж» (258+119) 377 

ЗОШ №8 (1135) №8 (320) «Первоцвіт» (260+146) 406 

ЗОШ №12 (873) №26 (301) «Пролісок» (246+95) 341 

ЗОШ №15 (781) №36 (305) Ялинка» (124+190) 314 

ЗОШ №19 (969) №38 (376) ««Веселка» (165+228) 393 

Класична гімназія (733) №39 (373)  



Лінгвістична гімназія 
ім.Т.Шевченка (715) 

№42 (384) 

  

 
Секретар  ради                                                                                Б.Андріїв 

 
 
 



Додаток 1 
   до Програми «Безпека навчальних закладів міста  

на 2015-2016 роки",  
 затвердженої рішенням 

 Ужгородської міської ради 
                _______2015  № ___ 

 

 
Ресурсне забезпечення 

Програми "Безпека навчальних закладів міста  
 на 2015-2016 роки"  

 

Обсяг коштів, який 
пропонується залучити на 
виконання Програми 

Виконання Програми 

 

Усього 

витрат на утримання 
Програми 

 

2015 рік 2016 рік  

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів,  

усього  

тис. грн., у тому 
числі: 

564,0 621 ,0 1185,0 

державний 
бюджет 

- - - 

обласний 
бюджет 

- - - 

кошти бюджету 
міста 

564 ,0 621,0  1185,0 

кошти не 
бюджетних 
джерел 

- - - 

 
 
 
 
 

 

 



 

Додаток 2 

       до Програми "Безпека навчальних 
закладів міста на 2015-2016 роки",  

 затвердженої рішенням 
 Ужгородської міської ради 

                _____________2015  № ___ 
 

Напрями реалізації та заходи  
Програми "Безпека навчальних закладів міста на 2015-2016 роки" 

 
 

№ з/п 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
тис. грн. 

У тому числі за 
роками 

Очікуваний 
результат 

 

 

Назва напряму 
реалізації 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Виконавці 
Джерела 

фінансування

 
2015 

 
2016 

 
 

1 Інформаційн
о-
просвітниць
ка діяльність 

Проведення 
інструктажів
, навчання; 
розробка 
інформаційн
о-
методичних 
матеріалів 
 

Управління 
освіти, 
навчальні 
заклади 

Інші 
джерела 

- - - Підвищення 
рівня 
обізнаності 
усіх 
учасників 
навчально-
виховного 
процесу 
(дітей, 
батьків, 
працівників) 
щодо 
порядку дій 
в умовах 
підвищеного 
ризику 

2 Відпрацюва
ння 
практичних 
навичок дій 
в умовах 
підвищеного 
ризику 
 

Проведення 
практичних 
занять, 
тренінгів 

Управління 
освіти, 
навчальні 
заклади 

Інші 
джерела 

- - - Вироблення 
практичних 
навичок дій 
в умовах 
підвищеного 
ризику 

3 Забезпеченн
я охорони 
приміщень 
та будівель 
закладів 
освіти 

Обмеження 
доступу на 
територію 
ДНЗ та ЗНЗ 
осіб, які не 
задіяні в 
проведенні 
навчально-

Управління 
освіти, 
навчальні 
заклади 

Бюджет 
міста 

1185 564 621 Усунення 
можливих 
загроз 
життю і 
здоров'ю 
дітей 



 виховного 
процесу 
Недопущенн
я внесення 
до 
приміщень 
навчальних 
закладів 
вибухонебез
печних та 
інших 
предметів, 
що можуть 
становити 
загрозу 
здоров'ю і 
життю дітей 
та 
працівників  

Інші 
джерела 

   

Всього: 1185 564 621   

 


