
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

ЛЬВІВЩИНИ 

НА 2017 -2020 РОКИ

Львівська обласна державна адміністрація

Департамент освіти та науки 

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ГО «Європейський діалог»



ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЛЬВІВЩИНИ 

НА 2009 -2012 РОКИ

Перелік напрямів та підпрограм (проектів)

1. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу 

2. Виховання

3. Освіта осіб з особливими потребами

4. Професійний розвиток педагогічних працівників

5. Дошкілля

6. Мережа навчальних закладів

7. Інформатизація системи освіти

8. Моніторинг та оцінювання якості освіти



ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЛЬВІВЩИНИ 

НА 2013 -2016 РОКИ



Структура програми. Розділи

Напрямки системи освіти області, у яких 

виявляється її розвиток:

1. Інфраструктура освітніх закладів  

2. Зміст освітнього процесу

3. Кадри, професійний розвиток, умови 

праці 

4. Управління і фінансування  системи 

освіти Львівщини



Структура програми. 

Параграфи

Підсистеми освіти області, які необхідно розвивати:

• Рання та дошкільна освіта.

• Загальна середня освіта.

• Позашкільна освіта.

• Професійна освіта.

• Вища освіта.  

• Освіта осіб з особливими потребами.

• Післядипломна педагогічна Освіта



Заходи / Проекти

Зміст завдання кожного із стратегічних напрямків розвитку 

освіти області визначає:

• Перелік та зміст Заходів / проектів, які фінансуватимуться з 

обласного бюджету

• Участь обласної ради та органів управління освіти області у 

підтримці (фінансовій, організаційній, інформаційній) проекту

• Організацію просування проекту (період, конкурс)

• Очікувані результати розвитку підсистеми (кількісні та якісні).



Механізм реалізації та порядок фінансування

Проекти 
Програми 

цільові

Місцеві органи 
управління 

освітою(район, 
місто, ОТГ)

Навчальні 
заклади

Проекти 
Програми 
інтегровані

Конкурс мікропроектів

План реалізації 

Стратегії розвитку 

Львівщини до 2020 року

ДФРР

Програма соціально-

економічного та 

культурного розвитку

Обласні  програми 
«Спортивний майданчик» 
«Електронна Львівщина»

Конкурсні 
проекти

Конкурси 

(за 
процедурами 

ДОН ЛОДА) 

Програмна 
рада



Проекти Програми інтегровані

ДФРР



Проекти Програми інтегровані



Проекти Програми інтегровані



Проекти Програми інтегровані
Обласний конкурс мікропроектів: результати 2016

ОСВІТА – 188 проектів

ДНЗ – 102 проекти

усього

в тому числі:

Обласний 

бюджет

Районний 

бюджет

Міський, 

Селищний, 

Сільський, ОТГ 

бюджет

спонсорські

, донорські 

кошти

кошти 

громади

89 444,1 36 220,8 32 851,1 13 684,4 709,2 5 978,7

усього

в тому числі:

Обласний 

бюджет

Районний 

бюджет

Міський, 

Селищний, 

Сільський, ОТГ 

бюджет

спонсорські

, донорські 

кошти

кошти 

громади

31 249,5 13 042,6 7 335,4 8 143,9 520,8 2 206,8



Проекти Програми інтегровані

План реалізації Стратегії Львівщини на 2016-2018 роки

Максимальна сума субвенції з обласного бюджету, становить 200тис. грн. 

Загальна вартість не може перевищувати 400 тис. грн



Проекти Програми конкурсні

Підтримка об’єднаних територіальних громад (придбання

шкільних автобусів; оснащення загальноосвітніх навчальних

закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами

фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними

комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами

навчання; впровадження енергозберігаючих технологій)

Пропонується:

Львівська область – 14 612,7 тис.грн.
Максимальна сума гранту – 1 000, 0 тис.грн. (80%/20%)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827-р



Проекти Програми конкурсні

Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим
вивченням природничих та математичних предметів
(спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій
(гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв
(ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у 
тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, 
математики, навчальними комп’ютерними комплексами з 
мультимедійними засобами навчання; впровадження
енергозберігаючих технологій

Пропонується:

Львівська область – 22 177,0 тис.грн.
Максимальна сума гранту – 1 000, 0 тис.грн. (80%/20%)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827-р



Проекти Програми конкурсні

Загальний обсяг місцевих бюджетів області 28,7 млрд грн,

- з них обласний бюджет – 12 млрд грн. 

Основна частка надходжень доходів обласного бюджету (85%) 
становлять трансферти з державного бюджету – 10,2 млрд грн

У видатковій частині

 на охорону здоров’я – 49%

 освіту – 26%

Видатки на реалізацію обласних програм запропоновані в сумі
713 млн грн, зокрема на програму мікропроектів – 60 млн грн.

Обласний бюджет (прогноз 2017)



Проекти Програми конкурсні

Загальний обсяг місцевих бюджетів області 28,7 млрд грн,

- з них обласний бюджет – 12 млрд грн. 

Основна частка надходжень доходів обласного бюджету (85%) 
становлять трансферти з державного бюджету – 10,2 млрд грн

У видатковій частині

 на охорону здоров’я – 49%

 освіту – 26%

Видатки на реалізацію обласних програм запропоновані в сумі
713 млн грн, зокрема на програму мікропроектів – 60 млн грн.

Обласний бюджет (прогноз 2017)



Проекти Програми конкурсні
 Конкурс освітніх мікропроектів по облаштуванню у ЗНЗ 

внутрішніх вбиралень (співфінансування 50/50%) Витрати: 
роботи на суму 2 млн. грн. (з них – 1 млн. грн. з обласного 
бюджету)

 «Зміни свою школу!» Конкурс учнівських проектів) - на суму ?

 «Стимулювання обдарованої студентської молоді» Конкурс 

дипломних робіт - на суму ?

 «Заохочення молодих учених та фахівців». Конкурс наукових

робіт - на суму ?

 Конкурс кращих педагогічних працівників - на суму ?

 Конкурс педагогічної майстерності працівників позашкільних

навчальних закладів «Джерело творчості» - на суму ?


