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Про взаємодію органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування у забезпеченні
сталого функціонування освітніх округів
Для задоволення допрофесійних, професійних запитів і культурноосвітніх потреб населення в області формуються освітні округи, пріоритетними
завданнями яких є створення єдиного освітнього простору в межах
адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення
навчально-виховного процесу, розвитку творчих здібностей, нахилів,
обдарувань учнів, упровадження сучасних освітніх технологій.
На даний час в області функціонують 7 освітніх округів: 3 - у
Горностаївському, по 1 - у Великоолександрівському, Іванівському,
Скадовському районах та Кочубеївській сільській раді об’єднаної
територіальної громади.
Однак через відсутність злагодженої спільної діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування концепція створення освітніх
округів в області не стала засобом переходу до більш ефективної організаційної
структури навчально-виховного процесу.
Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування не вирішено питання про приведення до належного стану доріг
у межах освітнього округу. До опорного закладу Орлівський навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок»
Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської
області Кочубеївського освітнього округу щодня підвозиться на навчання
39 учнів. Із 12 км дороги до школи 6 км знаходяться у незадовільному стані.
Така ж ситуація у Скадовському районі: в незадовільному стані дороги, якими
підвозяться учні з Приморської та Антонівської філій.
Чаплинською районною радою в 2016 році було прийнято рішення про
створення 5 освітніх округів, проте після передачі навчальних закладів до
створених об’єднаних територіальних громад опорні школи втратили наданий
їм статус. На сьогодні об’єднаними територіальними громадами, утвореними в
Чаплинському районі, не прийнято рішення про створення освітніх округів з
визначенням опорних шкіл і філій.
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Верхньорогачицькому,
Високопільському,
Голопристанському, Каланчацькому, Каховському, Нижньосірогозькому,
Новотроїцькому районах, де наявна мережа навчальних закладів не відповідає
потребам громад щодо отримання повної загальної середньої освіти (середня
наповнюваність шкіл не перевищує 150 осіб).
З метою виконання комплексу завдань щодо належного функціонування
та інноваційного розвитку освіти, формування системи навчальних закладів,
необхідної для надання високоякісних освітніх послуг, концентрації та
ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення
освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи
відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22,
частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати об’єднаним
територіальним громадам:
1.1. Спільно з управлінням освіти, науки та молоді обласної державної
адміністрації вивчити стан розвитку мережі навчальних закладів, визначити її
ефективність щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх
послугах, а також соціальну та економічну доцільність, перспективи
модернізації відповідно до демографічних показників, рівня міграції, стану
ринку праці, фінансування.
1.2. До 30 червня 2017 року розробити та затвердити плани створення
освітніх округів.
2. Управлінню освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації:
2.1. Організувати та провести у вересні 2017 року обласний фестиваль
опорних загальноосвітніх навчальних закладів.
2.2. Забезпечити моніторинг та методологічний супровід з питань
створення, функціонування та розвитку опорних загальноосвітніх навчальних
закладів на території області.
3. Скадовській районній державній адміністрації та рекомендувати
Кочубеївській сільській раді об’єднаної територіальної громади розглянути
питання про внесення змін до місцевих програм економічного, соціального та
культурного розвитку і до відповідних бюджетів у частині передбачення коштів
на ремонт доріг, якими здійснюється перевезення учнів.
4. Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики
обласної державної адміністрації забезпечити інформаційний супровід
проведення обласного фестивалю опорних загальноосвітніх навчальних
закладів Херсонської області.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.
Голова обласної
державної адміністрації
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