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Затверджено
рішенням Тернопільської обласної ради
від 4 січня 2016 року № 34
ОБЛАСНА ПРОГРАМА
забезпечення функціонування
Тернопільської обласної експериментальної
комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети на 2016-2020 роки
1. Паспорт програми
1. Ініціатор
програми
2.

3.
4.

5.

розроблення департамент
культури,
релігій
та
національностей
Тернопільської
обласної державної адміністрації
Дата,
номер
і
назва протокол наради при тимчасово виконувачу
розпорядчого
документа обов'язків заступника голови обласної
органу виконавчої влади про державної адміністрації Бабійчуку І.Г. від
розроблення програми
28 вересня 2015 року № 3, розпорядження
голови обласної державної адміністрації від
13 лютого 2015 року № 79-од „Про заходи
щодо наповнення місцевих бюджетів,
економного та раціонального використання
бюджетних коштів, дотримання суворої
бюджетної
дисципліни,
упорядкування
мережі
бюджетних
установ,
які
фінансуватимуться за рахунок коштів
місцевих бюджетів, у 2015 році”
Розробник програми
департамент
культури,
релігій
та
національностей
обласної державної
адміністрації
Співрозробники програми
навчально-методичний кабінет - відділ
комунальної
установи
Тернопільської
обласної ради „Тернопільський обласний
методичний центр народної творчості”
Відповідальний
виконавець департамент
культури,
релігій
та
програми
національностей
Тернопільської
обласної державної адміністрації

6. Учасники програми

департаменти
обласної
державної
адміністрації: культури, релігій та
національностей;
освіти
і
науки;
виконавчий комітет Тернопільської міської
ради, комунальна установа Тернопільської
обласної ради „Тернопільський обласний
методичний центр народної творчості”
(навчально-методичний
кабінет),
Тернопільська обласна експериментальна
комплексна школа мистецтв імені Ігоря
Герети

7. Термін реалізації програми

2016 – 2020 роки

1. етапи виконання програми І – 2016-2018 роки
(для довгострокових програм) ІІ – 2019-2020 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, обласний бюджет, міський бюджет міста
які беруть участь у виконанні Тернополя
програми (для комплексних
програм)
9. Загальний обсяг фінансових 55 838,9 тис. гривень
ресурсів,
необхідних
для
реалізації програми, всього, у
тому числі:
1) коштів обласного бюджету
36 919,6 тис. гривень
2) коштів міського бюджету 17 819,3 тис. гривень
міста Тернополя
3) коштів інших джерел
1 100,0 тис. гривень
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв
імені Ігоря Герети (далі – школа мистецтв) створена з ініціативи постійної комісії
Тернопільської обласної ради з питань освіти, культури й духовного відродження
та міської громадської організації „Інститут національного відродження
України” (м.Тернопіль)
розпорядженням Представника Президента України
в Тернопільській області від 4 вересня 1992 року № 296 „Про відкриття
Тернопільської обласної школи мистецтв”.
Фінансування школи мистецтв за час дії попередньої програми дало змогу
забезпечити залучення обдарованих дітей до розвитку закладених природою
здібностей та нахилів, здобуття цілісної системи різнопрофільних знань та
навичок творчої діяльності, поліпшити матеріально-технічну, науководослідницьку та експериментальну базу навчального закладу.
За 21 рік функціонування навчальний заклад досягнув вагомих
результатів у навчально-виховній та творчій роботі. Вихованці школи мистецтв
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продовжують навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації:
Тернопільському
обласному
державному
музичному
училищі
ім.С.Крушельницької, вищих училищах культури міст Львова та Теребовлі,
Тернопільському
кооперативно-торговельному
коледжі,
Київському
університеті культури та мистецтва музичних академіях ім. П.Чайковського у
місті Києві, ім. М.Лисенка у місті Львові, ім. А.Нежданової в місті Одесі, в
університетах міст Тернополя, Львова, Києва та Одеси.
Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв
імені Ігоря Герети є єдиним в Україні навчальним закладом, який надає
одночасно загальну та мистецьку освіти, фінансування якого відповідно до
заходів обласної програми здійснюється з обласного бюджету.
3. Визначення мети програми
Метою програми є забезпечення функціонування школи мистецтв, а саме:
- врегулювання питання щодо її фінансування;
- зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
- покращення якості навчально-виховного процесу;
- широке залучення обдарованих дітей до розвитку закладених
природою здібностей та нахилів, здобуття цілісної системи різнопрофільних
знань та навичок творчої діяльності;
- підготовка інтелектуально та культурно розвинених громадян України.
Мета програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку області.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
Розв'язання проблеми передбачається шляхом реалізації комплексу
заходів, узгоджених із ресурсним утриманням, спрямованих на забезпечення
функціонування школи мистецтв та пов'язаних із широким залученням
обдарованих дітей до розвитку закладених природою здібностей і нахилів та
здобуттям цілісної системи різнопрофільних знань та навичок творчої
діяльності.
Реалізацію програми планується здійснити протягом 2016-2020 років у 2 етапи:
I етап – 2016-2018 роки;
ІІ етап – 2019-2020 роки.
Першочерговим на І етапі передбачається реалізація наступних заходів:
- збереження статусу навчального закладу як обласної експериментальної
комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети, підпорядкованої Тернопільській
обласній раді та галузево - департаментам культури, релігій та національностей,
освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації;
- забезпечення фінансування школи мистецтв з обласного бюджету та
міського бюджету міста Тернополя.
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На ІІ етапі передбачено здійснення заходів щодо функціонування
Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені
Ігоря Герети, покращення якості навчально-виховного процесу.
Ресурсне забезпечення обласної програми
(тис.гривень)
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
обласний бюджет
міський бюджет
міста Тернополя
кошти інших джерел

Етапи виконання програми
І
ІІ
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік

9404,9

10223,7

11340,7

12054,6

12815,0

Усього
витрат на
виконання
програми
55838,9

6057,9
3147,0

6806,3
3208,4

7624,7
3497

8012,7
3811,9

8418,0
4155,0

36919,6
17819,3

200,0

209,0

219,0

230,0

242,0

1100,0

2016 рік

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Основним завданням програми є збереження Тернопільської обласної
експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети у її
нинішньому статусі та забезпечення оптимального функціонування цього
навчального закладу, що допоможе у майбутньому створити максимально
сприятливі умови для гармонійного розвитку школярів.
Реалізація цих завдань дасть змогу:
– забезпечити повноцінне функціонування школи мистецтв;
– модернізувати матеріально-технічну базу;
– підняти на якісно вищий рівень роботу з обдарованими дітьми;
– удосконалити механізм створення додаткових можливостей для
духовного, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та підлітків.
Основними результативними показниками програми є:
- надання високоякісної загальної освіти;
- надання високоякісної початкової мистецької освіти;
- забезпечення участі учнів у творчих міжнародних та всеукраїнських
конкурсах;
- забезпечення школи музичними інструментами.
У результаті реалізації програми передбачається охопити загальною та
початковою мистецькою освітами 600 учнів. Результативний показник
ефективності програми становитиме 31,9 тис.гривень у рік на забезпечення
одного учня загальною та початковою мистецькою освітами.
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6. Напрями діяльності та заходи обласної програми забезпечення
функціонування Тернопільської обласної експериментальної
комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети на 2016-2020 роки
№
з/п

1
1.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Забезпечення
реалізації
загальної
середньої
освіти

Перелік
заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

3
5
6
4
виконання 2016-2020 Тернопільська міський
навчальних
бюджет
обласна
роки
планів,
міста
експерирозроблеТернополя
ментальна
них
комплексна
школою,
школа
узгоджених
мистецтв
з
імені
Ігоря
МіністерстГерети,
вом освіти
департамент
і
науки
освіти і науки
України
обласної
та затвердержавної
джених
адміністрації
департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),
тис.гривень, у тому числі:
_____________________________________________
І етап
ІІ етап
2016
рік
7
3147,0

2017
рік
8
3208,4

2018
рік
9
3497

2019
рік
10
3811,9

Очікуваний результат

2020
рік
11
12
4155,0 охоплення
повною
середньою освітою у:
2016 році – 350 учнів;
2017 році – 350 учнів;
2018 році – 350 учнів;
2019 році – 350 учнів;
2020 році – 350 учнів
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1
2.

2

3

Забезпечення
реалізації
мистецької
освіти

виконання
навчальних
планів,
затверджених
Міністерством
культури
України

4

5
6
2016-2020 Тернопільська обласний
бюджет,
обласна
роки
експеримен- кошти
небюджетних
тальна
джерел
комплексна
школа
мистецтв
імені
Ігоря
Герети,
департамент
культури,
релігій
та
національностей
облдержадміністраціі,
комунальна
установа
Тернопільської
обласної
ради
“Тернопільський обласний
методичний
центр
народної
творчості”

7

8

9

10

6057,9

6556,1

7124,4

7712,7

190,0

195,0

205,0

214,0

11

12

8268,0 охоплення початковою
мистецькою освітою у:
222,0 2016 році - 350 учнів;
2017 році - 350 учнів;
2018 році - 350 учнів;
2019 році - 350 учнів;
2020 році - 350 учнів
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1

2

3.

Забезпечення
формування
духовності,
національної
свідомості
та
навиків
творчої
діяльності
Матеріальнотехнічне
забезпечення

4.

ВСЬОГО

3

4

5

6

участь у 2016-2020 Тернопіль- кошти нетворчих
роки
ська обласна бюджетних
експеримен- джерел
міжнатальна
родних,
комплексна
всеукраїнських
школа
конкурсах
мистецтв
імені Ігоря
Герети

7

8

9

10

11

12

10,0

14,0

14,0

16,0

20,0

здобуття лауреатських
звань у
2016 році –5 учнями
2017 році –7 учнями
2018 році –7 учнями
2019 році – 8 учнями
2020 році – 10 учнями

250,0

500,0

300,0

150,0 придбання для школи:
у 2017 році – 5 баянів;
4 акордеони;

придбання 2017-2020 Тернопільсь обласний
музичних
роки
ка обласна бюджет
інструмеексперименнтів
тальна
комплексна
школа
мистецтв
імені Ігоря
Герети,
департамент
культури,
релігій
та
національностей
обласної
державної
адміністрації

у 2018 році - 1 піаніно;
у 2019 році один
комплект
оркестру
духових
інструментів;
у 2020 році - 5 бандур

9404,9

10223,7

11340,7

12054,6 12815,0
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7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на
департамент культури, релігій та національностей Тернопільської обласної
державної адміністрації. Виконавці інформують про хід і результати виконання
заходів програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації
департаменту культури, релігій та національностей Тернопільської обласної
державної адміністрації щороку до 10 січня упродовж терміну дії програми.
Департамент культури, релігій та національностей обласної державної
адміністрації узагальнює інформацію щодо виконання заходів програми та
щороку до 20 січня протягом 2016-2021 років надає її департаменту
економічного
розвитку,
інвестиційної
діяльності
та
міжнародного
співробітництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
Керуючий справами виконавчого апарату
Тернопільської обласної ради

І.Б. Дулеба

8

