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Заклади дошкільної освіти

Мережа ЗДО Львова:

Кількість ДНЗ - 102

Кількість груп - 884

Кількість вихованців - 26415

Кількість 
зареєстрованих 

дітей: 

У 2018 році –
9305

У 2019 році –
7896

на 2020 рік –
7515
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При ліцеї № 70 

Львівської міської ради 

відкрито дошкільне 

відділення на 90 дітей

Дитячий дошкільний 

будинок № 1 

перепрофільовано у 

заклад дошкільної освіти    

№ 5 при якому 

функціонує Центр 

підтримки дітей 

соціально-незахищених 

категорій віком 2-6 років;

Кількість вихованців



Відкриття закладів дошкільної освіти
У 2019 році відкрито 15 груп у ЗДО:

• 4 групиЗДО № 94

• 3 групиЗДО № 3

• 3 групиЛіцей № 70

• 1 групаЛіцей № 38

• 1 групаЗДО № 39

• 3 групиЗДО № 5

До кінця року будуть завершені роботи

• 2 групиЗДО на Чижевського

• 4 групиЗДО на Олесницького

• 4 групиЗДО на Грінченка



Зміни у Положенні про електронну систему реєстрації 
дітей у ЗДО

Адміністратори ЕСРД 

Управління освіти ДГП ЛМР

Центр надання адміністративних послуг

(ЦНАП)

Міський центр інформаційних технологій

(МЦІТ)
Заклад дошкільної освіти (ЗДО)

У ЗДО діти зараховуються на підставі:

Завантажених у систему скан-копій, які необхідні для

зарахування документів.

Документа, який підтверджує право на пільгове

зарахування для пільгових категорій та довідки з

Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які

мають право на пільгу, видану органом соціального

захисту за місцем проживання.

До пільгової категорії долучено:

 Діти працівників, які працюють у  
закладі дошкільної освіти

 Діти з багатодітних сімей.

Реєстрація новонароджених дітей

починається о 9.00 год. у перший

робочий день вересня за рік до

зарахування в групу раннього віку або за

два роки до зарахування у молодшу

групу

список дітей вікової групи із 
прізвищами, іменами, по батькові 

дітей та дата і час  реєстрації 
заявки в ЕСРД

порядковість розташування 
електронної заявки в певній 

віковій групі

кількість вільних місць у певній 
віковій групі на бажаний рік 

зарахування

Коли  реєструвати  дитину  до  ЗДО?

Що буде у відкритому доступі?

Розпочато перший етап щодо 
забезпечення захисту 

інформації

(КСЗІ)



Загальна середня освіта

У зв'язку із вступом нового закону України 

«Про освіту» змінено тип і назву в 47 ЗЗСО 
м. Львова

66002 68058 70888 73639 76088 78911 81352

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ:

2534
2588

2652
2714

2790
2872

2942
МЕРЕЖА КЛАСІВ 

Середня 
кількість 
учнів в 
класі:

27,65

85%

15%

Мережа закладів:

Комунальні - 117

Приватні - 20

Створення у м. Львові 

3 комунальних установ

«Інклюзивно-ресурсні 

центри»



ЛФМЛ

КГ при ЛНУ

ЛАГ

ЛУПГ 

Гімназія «Євшан» 

Ліцей «Львівський» 

Ліцей №37

Ліцей ім. В. Симоненка

Гімназія «Гроно» 

Ліцей № 8

Рейтинги

За рейтингом журналу «Фокус» у 2019 році, 10  шкіл Львова 

увійшли в ТОП100 найкращих шкіл України



2019201620152014

№ Назва ЗЗСО
Рейтингове місце ЗЗСО в межах 

Львова
ТОР Україна 2019/ 2018/ 2017

2019 2018 2017

1 ЛФМЛ 1 1 1 1 / 1 / 1
2 ЛАГ 2 2 3 20 / 20 / 44
3 Ліцей № 8 3 15 21 30 / 158 / 319
4 Класична гімназія 4 3 2 31 / 51 / 22
5 ЛГ «Євшан» 5 4 12 38 / 70 / 101

6 НВК «Шептицьких» 6 22 26 88 / 293 / 390
7 ЛГ «Престиж» 7 5 5 89 / 79 / 54
8 ЛЛГ 8 8 8 95 / 109 / 74
9 Ліцей №37 9 11 35 120 / 133 / 542

10 Ліцей №28 10 20 7 140 / 276 / 70

За рейтингом OSVITA.UA
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Участь та результативність ЗНО - 2019

взяли участь подолали поріг



2014

ЗНО 2019
31 випускник наших шкіл отримав 

найвищі бали на зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2019

Міські учнівські інтернет-олімпіади

У рамках підтримки обдарованої молоді нашого 

міста учні отримали грошову винагороду:

За 200 балів 30 учнів наших шкіл 

отримали по 5 тис грн; 

За 400 балів 1 учень отримав 10 тис. грн;

100 тис. 
грн. на 

придбання 
цінних 

подарунків

4 451 
учасник

10 тис грн 
отримав 

переможець з 
ІТ

Досягнення

Школи отримали 200 тис. грн. на закупівлю обладнання,

ЛФМЛ – 1 млн. грн.

46 переможців



Бронза на Міжнародній учнівській 

олімпіаді з хімії. Франція

Срібло на Міжнародній 

учнівській олімпіаді з хімії. 

Франція

Дубенська Лідія

ЛФМЛ

Срібло на Міжнародній 

учнівській олімпіаді з хімії. 

Франція

Міжнародні учнівські змагання

Андрусів Гордій

ЛФМЛ

Кузнєцов Анатолій

ЛФМЛ

Павло Гілей

ЛФМЛ

Бронза на Міжнародній 

олімпіаді з астрономії 

й астрофізики . Угорщина

Олександр Кухар

ЛФМЛ

Бронза на Міжнародній 

олімпіаді з астрономії 

й астрофізики . Угорщина

Досягнення



Cрібло на International 

Mathematical Olympiad. Велика 

Британія

Золото на ICYS-2019

у категорії “Інженерія” з 

проектом 

“Мультифункціональний 

пристрій для незрячих 

«HelpyEyes». Малайзія

2018

Дмитро Лопушанський

Ліцей №8

Переможець національного 

відбору. 10 жовтня в Угорщині 

представляв Україну  на 

Міжнародних молодіжних дебатах

Володимир Фединяк

ЛФМЛ

Андріан Стогній

Ліцей №28

Перше місце на Міжнародному конкурсі 

наукових проектів у Мексиці

Яна Шкраба

«Школа-садок «Софія»

Міжнародні учнівські змагання Досягнення



Фінансовий супровід

Фінансова підтримка
школярів для участі у:

Загальна 
сума 

фінансової 
підтримки –
200 000,00 

грн

 Всеукраїнському дебатному турнірі

«When words matter»

 Всеукраїнському турнірі юних хіміків

 Фінальному етапі XVIII Всеукраїнського 

турніру юних біологів 

 Кубку України серед школярів з ігор «Що? 

Де? Коли?», «Брейн-ринг» та «Своя гра»

 Осінньому відборі у команди України на 

Міжнародну математичну олімпіаду

 Всесвітній хімічній школі вихідного дня

 II Турнірі математичних боїв «Kharkiv 

Masters»

 ХІІI Всеукраїнському турнірі математичних 

боїв імені академіка Ляшка І. І.

В рамках програми «Обдарована

молодь» виплачено премії учням, які

за результатами ЗНО, отримали 200

балів та виплата 30 премій у розмірі

10 000 грн найкращим учням за

результатами досягнень за попередній

рік.

Проводиться виплата 63 молодим

науковцям щомісячної стипендії у

розмірі 6000 та 10000 грн.



Навчання для 25 шкільних

команд, де канадські вчителі

разом із нашими вчителями-

експертами говорили про

інтерактивні форми роботи в

освіті

Українсько-канадський проект

«Літній інститут 2019»

Учасники: керівники 

закладів освіти та їх 

команди;

навчання + захист 

проектів 8 команд 

«Прорив»;

на базі Інституту 

банківської справи 

навчання для 8 команд, 

які у 2020 

презентуватимуть 

проекти

Навчання з ефективного 

управління 

Програма «Успішний педагог»

У 2019 році переможцями Програми

стало 100 педагогів.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь

161 педагогічний працівник: 52 -

садки, 14 – позашкіілля, 95 – школи.

Серпневі зустрічі з керівниками 

закладів освіти

Навчання



Мультиборди – 2,5 млн. грн.

Кабінети фізики – 2,1 млн. грн.

ЗД-принтери – 0, 7 млн. грн.

Кабінети природничо-

математичного циклу  - 7,3 млн. 

грн. 

Оновлення просторів закладів 

освіти сучасними предметами 

інтер’єру та інтерактивними 

елементами дозвілля  - 7 млн. 

грн.

Мобільна наукова 

лабораторія – 2 млн. грн.

СЗШ №99

Оснащення 10 ресурсних кімнат 

для дітей з особливими 

потребами у закладах загальної 

середньої освіти

Закупівля комп’ютерів – 7,7 

млн. грн.

Придбання 2 шкільних 

автобусів, які обладнані 

місцями для дітей з 

особливими освітніми 

потребами

Інтернетизація шкіл – 6,2 

млн.   грн.

Інвестиції в якість надання послуг



СЗШ №23

Ліцей  № 81

Інвестиції в якість надання послуг



ліцей «Львівський» ліцей «Львівський»

СЗШ № 65

ліцей ім. В. 
Симоненка

Інвестиції в якість надання послуг



Позашкільна освіта

60%20%

6%

7%
7% Позашкільні заклади

Художньо-естетичні

Туристичний

Екологічний

Науково-технічний

Гуманітарний

19200 20350 19532 19479

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Кількість дітей охоплених 
позашкільною освітою

Напрямки позашкільної

освіти:

Художньо-естетичний

напрямок

Еколого-натуралістичний

напрямок

Науково-технічний

напрямок

Туристично-краєзнавчий

напрямок

Фізкультурно-спортивний

напрямок

Гуманітарний напрямок

Розвиток здібностей
дітей та молоді для
здобуття професійних
знань, вмінь і навичок,
необхідних для їх
соціалізації,
самореалізації та/або
професійної діяльності.



Позашкільна освіта

Центр дитячої творчості Веселка

Ансамбль народної музики і танцю

«Ґорґани» сертифікат ХІ International 

music & folk-dance festival “Paralia 

summer festival”

Ансамбль бандуристів «Kalyna Band» 

гран-прі у міжнародному фестивалі-

конкурсі «Зірковий парад»

Центр дитячої та юнацької 

творчості МЖК-1

Зразковий ансамбль народного танцю 

«Вишиванка» - І місце у 

Міжнародному конкурсі «Смарагдові 

витоки»

Зразковий театр мод «Ренесанс» 

гран-прі у конкурсі «Весняний 

зорепад»

Зразковий гурток образотворчого 

мистецтва «Бджілка» - І місце у 

Міжнародному конкурсі «Золотий 

мольберт»

ЦТДЮГ

Народний ансамбль естрадного 

танцю «Тайм-аут» - лауреат І премії у 

Всеукраїнському хореографічному 

фестивалі «Галицькі барви»

Народний вокально-хореографічний 

ансамбль «Викрутаси» - лауреат І 

премії у Фестивалі мистецтв 

«Різдвяна радість»



Центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді

ІІ місце у Чемпіонаті Європи з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі) серед юніорів 

здобув Назарій Гук в  класі таймерних моделей  

F1-P в складі команди України на Чемпіонаті 

Європи серед юніорів . 

.

Личаківський будинок дитячої та 

юнацької творчості

Народний художній колектив України 

студія декоративно-прикладного 

мистецтва «Дивосвіт» - І місце у 

Міжнародному конкурсі-фестивалі 

«Сонце, радість, краса»

Зразковий художній колектив України 

вокальний гурт «Родзинка» – І місце у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

мистецтв «Зірки Львова»

Зразковий художній колектив України 

ансамбль танцю «Барвінок» - лауреат І 

премії Міжнародного 

фестивалю мистецтв 

«UKR WEST ART FEST»

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Франківського району

Зразковий ансамбль естрадного танцю «Добрий 

настрій» - І місце у ІХ Міжнародному фестивалі-

конкурсі хореографічних та вокально-

хореографічних колективів «Samocvity»

Хореографічний ансамбль «Пролісок» - І місце у 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі "Золотий 

перетин Львова-2019"

Позашкільна освіта



• Територія дитячого дозвілля об'єднала
позашкільні заклади освіти та спортивні клуби
міста Львова, окрім Non Stop концерту, що тривав
впродовж всього дня, проводилось безліч
майстер-класів, участь у яких брали всі охочі

Позашкільна освіта



Friendly school

Переможці 2019:

- СЗШ №84 ім. Й. Гордашевської 

«Еко-клас не лише модно, але 

життєво необхідно»

- Ліцей міжнародних відносин ім. 

В. Стуса «Friendly school»

- СЗШ № 96 «Лаундж-зона 

«Комфортні перерви»

Фінансова підтримка громадських ініціатив

Соціально-культурні проекти

«Зробимо Львів кращим»

Фінансову підтримку отримали:

Літня школа музейних лідерів:

«Тінейджер в музеї» (для учнів 7 – 8

класів) від ГО «Асоціація музеїв

Івана Франка». Фінансова підтримка

– 34 866 грн

Попередження вживання наркотиків,

алкоголю та тютюну серед дітей та

молоді від БФ «Назарет». Фінансова

підтримка – 39 800 грн

Корфбол на уроках фізичної

культури від ГО «Львівський блок».

Фінансова підтримка – 36 500 грн



За 

цей період 

оздоровилоcь 

1090 дітей

54 табори з денним

перебуванням

30 літніх мовних шкіл Lviv Kids

У таборах «Старт» і «Ватра»

організовано відпочинок для дітей,

які потребують соціальної уваги та

підтримки. У міському бюджеті

передбачено понад 5,5 млн грн

43
13

48
86

2018 2019

Кількість дітей, які 

відвідували табори з 

денним перебуванням: 

5 змін:

8.06.19 –

24.08.19

На 4 зміні

у таборі «Ватра» 

оздоровлювались 

діти з особливими 

освітніми 

потребами

Відпочинок та оздоровлення дітей м. Львова



Програма національно-патріотичного виховання
Фестиваль мистецтв «Я патріот»

Конкурс малюнку «На кордоні совісті»

Акція «Оберіг для мого захисника»

Загальноміський концерт до Дня Збройних Сил 
України

Камерний концерт для воїнів АТО у гарнізонному 
госпіталі

Туристична мандрівка «Похід з воїном в гори» 
спільно з учасниками АТО

Спортивно-туристична мандрівка «Мандрівка з 
героєм»

Міський конкурс кліпів на патріотичну тематику 
«Від Крутів до Майдану»

Міський фестиваль «Шевченко і сьогодення»

Міський фестиваль «У дружбі живемо, мир 
збережемо»

Міський конкурс «Львівське рондо»

Фестиваль сучасної патріотичної пісні «Пісня буде 
поміж нас»

Конкурс «Скарби Нації»

Освітньо-пізнавальні виставки «Мій тато - герой» 
та «Україна у роки війни»



Програма національно-патріотичного виховання
Фестиваль патріотичної та стрілецької пісні

Гопак фест

Дводенні військово-польові збори 

Спортивний захід «Готуюсь до служби в армії»

Дитячо-юнацька військово-патріотична гра 
«Сокіл» («Джура»)

Міський конкурси «Лицарі духу»

Змагання з пейнтболу та лазертагу 

Флеш-моб «5 колосків – 100 зернин»

Загальноміська акція «Хлібина виживання»

«Уроки мужності»

День відкритих дверей у в/ч 4114 НГУ для учнів 
старших класів

Уроки пам’яті на території Меморіалу Героїв 
Небесної Сотні

Виступ позашкільників на Яворівському полігоні 

«З творчим серцем до Українського незнаного 

воїна»

Конкурс на кращий макет куточка пам’яті  
Небесної Сотні

«Оповідки для наймолодших» з воїнами АТО

ЗУНР – у війні та державотворенні



Правоосвітнє виховання

Протидія булінгу

Заходи:

Для керівників шкіл, практичних психологів, проведено

наради, на яких говорили про булінг, його протидію та

наслідки

Тренінг “Соціальні та емоційні компетентності ХХІ

століття”

«Школа відповідального 

батьківства»

Для батьків проведено цикл занять, де 

говорили про повагу, довіру, любов, 

благополуччя у сім’ї та як підтримувати 

сімейну гармонію.

«Булінг Stops Тут»

Учні 7-9 класів однієї школи створюють

тематичний відеоролик, презентують його

в наступній школі і тим самим передають

естафету. За ІІ семестр 2018/2019 н. р. У

проекті взяло участь 30 шкіл. Загалом

такий challenge охопить всі школи нашого

міста.

Проекти:



Виховні заходи до Всесвітнього Дня дитини

Проект «Правоосвітня профорієнтація» спільно з ЛДУВС

Міський конкурс «Правознайко»

Проект «Docudays UA»

Міжнародний тиждень права

Освітній проект з безпеки дорожнього руху «EASST Road 

Safety Education Pack»

«Я знаю свої права»

Правоосвітнє виховання



Художньо-естетичне виховання

Моральне виховання

Проекти

Львівське рондо

Перлини Галицької корони

Екскурсія «Таємниці львівських 

підземель»

Школа юних екскурсоводів

Проекти

Курси аніматорів

Сонцелеви

Тиждень толерантності



Програма «Здорова постава»

Програма «Здорова постава» у закладах

загальної середньої освіти на 2019-2022

роки охоплює дітей 1-4-х класів для

профілактики захворювання опорно-

рухового апарату

Програма «Домедична допомога

компетентності для життя»

У травні – червні 2019 року – проведено

І етап навчання для 218 вчителів, які

викладають «Основи здоров’я» та

«Захист Вітчизни». У вересні – жовтні

проведено ІІ етап.

З вересня у всіх школах міста

стартували заняття з надання

домедичної допомоги

Виховання: Здоровий спосіб життя

Спортивний рух «JuniorZ»

Учасники – 51 школа м. Львова.

Учні змагались у таких видах спорту: чирлідинг, петанк,

корфбол, флорбол, фрісбі, бадмінтон.

У заклади освіти закуплено обладнання з цих видів спорту



Проект «Шахи»

Проведено Шкільну Лігу Львова з 

шахів. Учасники – 36 учнівських  

команд.

Формат змагань: індивідуально-

командний

«Шкільна ліга» з баскетболу

для учнів старших класів 30 шкіл міста

Міський етап «Олімпійське лелеченя»

Проект «Плавання» для учнів 4-х 

класів

Спортивний фестиваль «Козацький 

гарт»

Міський етап з футзалу

Змагання з чирлідингу

Кубок Юного велосипедиста

Виховання: Здоровий спосіб життя



Екологічне виховання

«Маленький принц. Львів, що любить

тварин»

«Навігатор на Шуварі»

Проект «Невгамовні дослідники»

Проект «Година Землі-2019»

Проект «Ековиховання»

Проект «Навігатор по етикетках»

Фестиваль сучасного дитячого мистецтва

«Фестини в Еко Попелюшки»



Економічне виховання

Проект «Навігатор до фінансової свободи»

Квест з фінансової  грамотності

Тренінг «Основи підприємництва»

Всесвітній тиждень грошей



Проект «Театральна педагогіка»
Проект «Музейна педагогіка»

«Фотографія, що оживає»

Фестиваль шкільних театрів

Театр для дошкільнят

Вистава «Шевченко UA»

Фестиваль «Україна понад усе»

Фестиваль «Шевченко і 

сьогодення»

Танцювальний батл «ГопакФест»

Англомовний фестиваль «Mystery 

of Ukrainian Wonerland»

Музейний урок

«Львівське рондо»

«Львів від легенд до історичних 

фактів»

«Перлини Галицької корони»

«Мистецьке краєзнавство»

Освітньо-культурний простір



Школи професійного розвитку

«Маленькі кроки до великого успіху»

Школи з прав людини

Школа становлення сучасного

вчителя

Школа молодого психолога

«Від компетентного вчителя – до

компетентного учня»

«Психологія на щодень»

«Стратегії успіху»

Педагогічний марафон

«Освіта Львова – курс на ефективне

використання інноваційних

педагогічних технологій»

Скарбничка заступника директора -

методична взаємодопомога

Навчання з надання першої домедичної

допомоги

Методичний супровід освіти.

Професійний розвиток педагогів

Тренінг «Місія та цінності школи,

взаємодія між поколіннями»



Сучасні технології навчання

Е-Освіта
STEAM-освіта Година Коду



Вдосконалення знань з англійської мови

«LvivKids»

Створення іноземного мовного

середовища як альтернативного

вивчення іноземних мов в рамках

роботи таборів з денним перебуванням.

«LeoQuest»

Зустрічі з цікавими особистостями, 

створюючи при цьому унікальні 

можливості для розвитку молоді.

«Real Life»
Створення реальних життєвих ситуацій щоб 

учні могли спілкуватися розвивати навички 

усного мовлення та подолати мовний бар’єр

LeoTheatre

Популяризація іноземної мови через

акторську майстерність. Шкільні

команди готували англомовні вистави.

Створення інноваційного середовища

на уроках англійської мови,

забезпечення можливістю вільного

спілкування з носіями мови на уроках

англійської мови, подолання мовного

бар’єру та обміну досвідом між

волонтером та вчителем англійської

мови.

Участь

«1+1»

Для учнів старших класів шкіл №43,

№91, №23, №81 проведено цікаві та

нестандартні уроки, за участі

музичного гурту з США «НАРРІ».

Між виступами проведено 4 лекції,

на яких тренери проекту

розповідали про: «Булінг»; «Я і мій

характер», «Як порозумітися:

вчителі, батьки і діти»; «Як працює

мозок підлітка».

«Exit tour»



Інтелектуальне виховання

Шкільні Перегони 

Інтелектуалів Львова;

Чемпіонат «Своєї гри»

Чемпіонат з брейн-рингу

«ШПІЛЬ 2019»
Дебати проводяться двома мовами

4 травня проведено англомовний дебатний

турнір «Lviv school debating tournament»

Дебатні клуби функціонують в ліцеї №75,

школі №96, ЛЛГ, ЛФМЛ

Уроки риторики
Проект призначений для навчання учнів 8-9 класів щодо набуття

впевненості, презентаційних навичок під час виступів, диспутів тощо.

Курс складається з 2-х етапів:

У ІІ семестрі 18/19 н. р. у 7

школах Львова були уроки

риторики.

Дебати

ШПІЛь

2-ий рік –

сценічна 

риторика

1-ий рік –

сценічна 

мова



Відкриті інформаційні акції: «Поліція дітям», «Львів у

блакитному»

Виставка «Відкрий для себе мій Всесвіт»

Флешмоб «Кольорові шкарпетки»

Батьківський клуб «З відкритим серцем»

«Альтернативна, підтримуюча комунікація».

ФІестиваль короткометражних фільмів

«ПозитивWOW!»

Майстер-класи для дітей: «День друзів» , «Малюємо

зиму», «Весна іде, красу несе…», «Шоколадна

екскурсія у Майстерню шоколаду», «Малюємо

писанку», «Великодні мотиви»

Створення в закладах інклюзивного простору

Інклюзивне середовище

Практичні навчання

Семінари-тренінги

Творчі коворкінги

Тиждень толерантності

Консультації індивідуальні та групові

Зустріч педагогічних працівників інклюзивних класів

Батьківський клуб «З відкритим серцем»

Проведено заходи:
Інклюзивне навчання:

69 шкіл - 295 учнів;

48 садків – 201 вихованець;

асистентів вчителів – 198;

асистентів вихователя – 94.



Інклюзивно-ресурсний центр 

м. Львова

Інклюзивно-ресурсний 

центр Сихівського району

У нашому місті функціонує 4 інклюзивно-ресурсних центри:

3

Інклюзивно-ресурсний 

центр Шевченківського 

району

Інклюзивно-ресурсний центр

Франківського району
пр. Червоної Калини, 86а

Контакти: 221-02-02,

Директорка Пацута Ольга Михайлівна

пл. Д. Галицького, 4

Контакти: 260-16-13

В. о. директорки Репетило Наталія 

Михайлівна

вул. Городницька, 24

Контакти: +38 067 672 63 35,

Директорка Стельмах Зорина

Романівна

вул. В. Великого, 87-А

Контакти: 234 00 94

Директорка: Доморадзька Галина Вільгельмівна

Інклюзивне середовище



Безпека дітей

Заклади загальної середньої 
освіти – 96

Заклади дошкільної освіти - 26

Забезпечення системою 
відеонагляду закладів освіти

Придбання світловідбивних 
жилетів для учнів 1-4 класів 
(по 2 комплекти на школу)



Протипожежні заходи

Автоматична пожежна 

сигналізація ЦТДЮ 

Галичини 

Впродовж 2019 року виконано такі роботи:

Влаштовано пожежну сигналізацію у ЗДО №5 та ЦТДЮ 

Галичини, розроблено ПКД для ліцею «Просвіта» та СЗШ 

№63.

Перевірено опір заземлення та ізоляції у 19 ЗЗСО та 39

ЗДО.

Будівлю ліцею №46 ім. В. Чорновола блискавкозахистом.

Оброблено вогнетривким розчином горища 4 ЗЗСО.

Встановлено протипожежні двері в електрощитових у 7

ЗДО та 5 ЗЗСО.

Перевірено пожежні крани та гідранти у 32 ЗДО.

У 34 закладах освіти проведено обслуговування 

вогнегасників. 

На сьогодні усі заклади освіти оснащені первинними 

засобами пожежогасіння.

Доукомплектовані пожежні щити 4 закладів. На сьогодні всі 

заклади освіти укомплектовані пожежними щитами.

Встановлено евакуаційне освітлення у 5 закладах освіти.

Відремонтовано пожежні гідранти і рукави 5 закладів 

освіти.

Проведено капітальний ремонт електромережі СЗШ № 40



Фінансовий супровід

28%

67%

4% 1%

0%

Заклади дошкільної освіти

Заклади загальної середньої освіти

Позашкільні навчальні заклади

Приватні заклади загальної середньої 
освіти

Інклюзивно-ресурсні центри

Винагорода до Дня вчителя

Виплата з нагоди Дня працівника освіти

Премія до Дня бухгалтера

Премія у розмірі 30% до Дня бібліотекаря

Премія у розмірі 50 % медичним сестрам

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових 
питань обслуговуючому персоналу

10% надбавка за складність і напруженість педагогічним 
працівникам, які фінансуються за рахунок коштів міського 
бюджету м. Львова

Надбавка за складність напруженість керівникам закладів 
освіти за жовтень-грудень

Надбавка за складність і напруженість керівникам, 
заступникам керівників та викладачам, які були залучені до 
реалізації пілотного проекту «Нова українська школа» з 2017

Виплата премії директорам, заступникам з ГР, завгоспам, 
бухгалтерам закладів загальної середньої освіти у розмірі до 
посадового окладу у грудні 2019 року

Виплата премії керівникам РМО

Структура виплат

Бюджет галузі освіта на 2019 рік

Всього – 2 345 462,00 тис. грн. в т. ч. кошти освітньої субвенції- 907 269,70 тис. грн. (38%)



Плани на 2020 рік
Активне використання матеріально – технічного забезпечення.

Надання сучасного методичного супроводу освіти.

Проведення навчання для вчителів, підвищення їх 
компетентностей.

Проведення EdCamp і EdLand.

Відкриття 30 додаткових дошкільних груп.

Відкриття наукової лабораторії спільно з Інститутом екології Карпат 
НАН України.

Придбання обладнання для кабінетів робототехніки.

Розширення переліку експонатів мобільної наукової лабораторії.

Проведення низки протипожежних та протиаварійних заходів.

Відкриття нових інклюзивно-ресурсних центрів.

Реалізація програми «Здорова постава».


