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Про заходи органів виконавчої влади,
м ісцевого сам оврядування щ одо підготовки
навчальних закладів області до роботи в
новому 2017/18 навчальному році
та опалю вальному періоді
М ісцевим и органами виконавчої влади та органами місцевого
сам оврядування розпочато підготовку навчальних закладів до роботи в новому
2017/18 навчальному році, спрямовану на створення належ них умов для
учасників навчально-виховного процесу, зміцнення м атеріально-технічної бази
та впровадж ення моделі нової української школи.
М инулого
навчального
року
здійсню валася
оптимізація
мережі
загальноосвітніх навчальних закладів ш ляхом створення 7 опорних ш кіл і
10 філій, пониж ення ступеня 9 шкіл, призупинення навчально-виховного
процесу через відсутність контингенту в 5 навчальних закладах.
В області 67 шкіл, де в кожному класі навчається менш е 10 осіб: 7 - у
Н овотроїцьком у, 6 - у Н иж ньосірогозькому, по 5 - у Великоолександрівськом у,
Генічеськом у та С кадовському, по 4 —у Бериславському, В еликолепетиському,
Горностаївськом у,
К аховському
та
Чаплинському,
по
3
— у
В ерхньорогачицьком у та О леш ківському, по 2 у Білозерському,
В исокопільськом у та Іванівському, по 1 — у Голопристанськом у та
Н ововоронцовськом у районах, що свідчить про необхідність здійснення
оптим ізації мереж і закладів, у том у числі за рахунок створення освітніх округів.
З м етою підготовки освітнього простору Х ерсонщ ини до впровадж ення
нової м оделі української ш коли у 2016/17 навчальному році 13 загальноосвітніх
навчальних закладів м. Херсона, м. Гола Пристань, Великоолександрівського,
Г орностаївського, К аланчацького та Скадовського районів стали учасниками
науково-педагогічних проектів.
О днак наявні м атеріально-технічна та навчальна бази не забезпечую ть
потреби для впровадж ення новітніх освітніх проектів і технологій.
Я к свідчать результати минулого і прогнози показників поточного року,
належ ну увагу створенню якісних умов для навчання дітей приділяю ть
Х ерсонський та К аховський міськвиконкоми, Білозерська, Бериславська,
О леш ківська районні держ авні адміністрації. Щ ороку на 20-ти відсотках
о б ’єктів освіти проводяться капітальні ремонти. П роте ж одного капітального
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рем онту
не проводилось і не планується у В ерхньорогачицьком у,
Г орностаївськом у, К аховському районах.
Н е забезпечено підручникам и для 4-х і 7-х класів у повном у обсязі учнів
м. Х ерсона (72% і 80% відповідно), м. Н ова К аховка (70% і 67% ), Білозерського
(75% і 80% ), Верхньорогачицького (80% і 84% ), Іванівського (97% ),
К аховського (95% ) та К аланчацького (95,3% і 83,5% ) районів.
Не м аю ть кабінетів біології 129 шкіл, кабінетів хім ії - 172 ш коли,
кабінетів фізики - 118 ш кіл, інтерактивних комплексів - 283 ш коли. Не
створено умови для застосування інф орм аційно-ком п’ю терних технологій під
час вивчення предметів природничо-м атематичного, суспільно-гум анітарного
циклів через відсутність інтерактивних комплексів у 7 ш колах (50% від
загальної кількості) м. Н ова К аховка, 21 ш колі (77% ) Білозерського, 28 ш колах
(90% ) Бериславського, 10 ш колах (52% ) В еликоолександрівського, 9 ш колах
(85% ) В еликолепетиського, 6 ш колах (75% ) В исокопільського, 16 ш колах
(61,5% ) Генічеського, 9 ш колах (82% ) Іванівського, 18 ш колах (72% )
К аховського, 13 ш колах (93% ) Н иж ньосірогозького, 20 ш колах (77% )
Н овотроїцького, 18 ш колах (85% ) Скадовського, 13 ш колах (56,5% )
О леш ківського районів.
Х ерсонським м іськвиконкомом, Голопристанською , Н ововоронцовською
та С кадовською районними держ авним и адміністраціям и не вж иваю ться заходи
з ліквідації аварійності освітніх о б ’єктів.
За наявними актами обстеж ень, спеціалізованими установам и аварійними
визнано 5 о б ’єктів, а саме: спортивну залу НВК № 9 м. Х ерсона, частину
будівлі ліцею ж урналістики, економіки та права м. Х ерсона, частину будівлі
М ихайлівської
ЗОНІ
Н ововоронцовського
району,
частину
будівлі
М ихайлівської ЗОНІ С кадовського району, частину будівлі Чорном орської
ЗО Ш Голопристанського району.
Залиш ається незмінним проведення перевірок стану готовності освітніх
о б ’єктів до нового 2017/18 навчального року та опалю вального періоду зі
складанням
акта
готовності
навчальних
закладів
до
нового
2017/18 навчального року, акта стану готовності теплових господарств до
роботи в опалю вальний період 2017/18 року, акта готовності теплових
господарств до роботи в опалю вальний період 2017/18 року. У поточному році
граничним и терм інам и отримання зазначених актів визначено 22 серпня,
15 вересня та 20 вересня відповідно.
Д ля належ ного початку опалю вального періоду 2017/18 року керівникам
м ісцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
необхідно забезпечити своєчасне проведення тендерних процедур на закупівлю
твердого палива та природного газу до кінця 2017 року, погаш ення
заборгованості за спож итий газ для упередж ення нарахування штрафів,
несплата яких може призвести до відсутності газу на початку опалю вального
сезону.
П роблем ним питанням залиш ається нестача кош тів на заробітну плату
технічного персоналу закладів освіти. Н айбільш а нестача таких кош тів у
Н овокаховського
міськвиконкому,
Білозерської,
Бериславської,
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Голопристанської, Горностаївської та Н ововоронцовської районних держ авних
адміністрацій.
Усі навчальні заклади області забезпечені педагогічним и кадрами майже
в повному обсязі. П ри цьому спостерігається деф іцит вчителів: найбільш е не
вистачає вчителів англійської мови, трудового навчання, м атематики, фізики,
інф орм атики, м олодш их класів та ф ізичної культури.
Н а сьогодні в навчальних закладах працю є 199 нефахівців, що є великим
показником для області.
Результати аналізу цього питання свідчать про те, що багато вчителів
працю ю ть не за своєю спеціальністю . Н айбільш ий показник — у
Н овотроїцьком у
(64),
Генічеському
(46),
В ерхньорогачицьком у
(19),
Іванівськом у (17) та Бериславському (14) районах.
З м етою утвердж ення держ авотворчого україном овного середовищ а в
систем і освіти в області вж иваю ться заходи, спрямовані на створення єдиного
україном овного середовищ а в закладах та установах освіти. П ри цьому
продовж ую ть ф ункціонування 26 загальноосвітніх навчальних закладів з
російською мовою навчання, що становить 5,7% від їх загальної кількості: 12 у м. Х ерсоні, 7 - у Генічеському, 2 - у Н иж ньосірогозьком у, по 1 - у містах
К аховка та Н ова Каховка, В еликолепетиському та Н овотроїцьком у районах, у
закладі обласного підпорядкування (навчально-виховний комплекс «Ш кола
гум анітарної праці»), через щ о уповільню ється процес утвердж ення
держ авотворчого україном овного середовищ а в системі освіти області.
В ідповідно до постанови К абінету М іністрів У країни від 14 лю того
2017 року № 88 «П ро затвердж ення П орядку та ум ов надання субвенції з
держ авного бю джету місцевим бю дж етам на надання держ авної підтримки
особам з особливими освітніми потребами» у квітні 2017 року до Х ерсонської
області надійш ло 20550,000 грн держ авної субвенції. Субвенція спрямовується
на надання держ авної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які
навчаю ться у спеціальних та інклю зивних класах загальноосвітніх навчальних
закладів, із розрахунку 23 тис. грн на кожну дитину на рік та розподілена між
м .Х ерсон,
Бериславським,
Білозерським,
В еликолепетиським,
В еликоолександрівським , Генічеським , Голопристанським, Горностаївським ,
О леш ківським районами, В еликокопанівською , М узиківською , Х рестівською та
Ч аплинською о б ’єднаними територіальним и громадами.
Згідно з пунктом 4 вищ езазначених П орядку та умов, органи місцевого
сам оврядування та місцеві органи виконавчої влади повинні спрямувати
субвенцію на оплату проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових
занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини;
придбання спеціальних засобів корекції психоф ізичного розвитку, обладнання,
дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів, які даю ть змогу
виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку. Н а придбання
зазначених засобів використовую ться кош ти в обсязі не більш як 20 відсотків
загального обсягу видатків на кожну дитину певного загальноосвітнього
навчального закладу, яка потребує держ авної підтримки.
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З метою забезпечення своєчасного та якісного виконання місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого сам оврядування заходів з
підготовки
навчальних
закладів
області
до
роботи
в
новому
2017/18 навчальному році та опалю вальному періоді, керую чись статтею 6,
пунктом 6 частини перш ої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини
перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «П ро місцеві
держ авні адміністрації»:
1. Затвердити
орієнтовний
план
переведення
російськом овних
загальноосвітніх навчальних закладів Х ерсонської області на українську мову
навчання, щ о додається.
2. Головам районних держ авних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення, головам о б ’єднаних територіальних громад:
2.1. В ж ити заходів щ одо якісної та своєчасної підготовки навчальних
закладів до нового 2017/18 навчального року та стабільного проходж ення ними
опалю вального періоду.
2.2. Взяти на контроль питання щ одо своєчасного проведення тендерних
процедур, укладання договорів на закупівлю та своєчасне постачання продуктів
харчування, пально-мастильних матеріалів, твердого палива, енергоносіїв.
2.3. У творити до 22 серпня 2017 року місцеві комісії та провести огляд
освітніх
о б ’єктів
зі
складанням
актів
їх
готовності
до
нового
2017/18 навчального року.
2.4. Здійснити до 15 вересня 2017 року перевірки готовності теплових
господарств до роботи в опалю вальний період зі складанням акта стану
готовності теплових господарств до роботи в опалю вальний період
2017/18 року.
2.5. Забезпечити своєчасне комплектування підручникам и новостворених
класів з українською мовою навчання.
2.6. В зяти на контроль питання щ одо забезпечення навчальних закладів
педагогічним и працівникам и з відповідною ф аховою освітою та дотримання
норм трудового законодавства.
3. Районним держ авним адміністраціям, реком ендувати о б ’єднаним
територіальним громадам забезпечити виконання планів створення освітніх
округів.
4. Бериславській,
Білозерській,
Великолепетиській,
В еликоолександрівській, Генічеській, Голопристанській, Горностаївській,
О леш ківській
районним
держ авним
адміністраціям,
рекомендувати
Х ерсонськом у
м іськвиконкому,
В еликокопанівській,
М узиківській,
Х рестівській, Чаплинській о б ’єднаним територіальним громадам забезпечити
цільове використання держ авної субвенції відповідно до пункту 4 П орядку та
ум ов надання субвенції з держ авного бю джету місцевим бю дж етам на надання
держ авної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердж ених
постановою Кабінету М іністрів У країни від 14 лю того 2017 року № 88.
5. Білозерській, Бериславській, Голопристанській, Г орностаївській та
Н ововоронцовській районним держ авним адм іністраціям , реком ендувати
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Н овокаховськом у міськвиконкому передбачити у місцевих бю дж етах кошти на
виплату заробітної плати технічном у персоналу закладів освіти.
6. Голопристанській, Н ововоронцовській та С кадовській районним
держ авним адміністраціям , реком ендувати Х ерсонськом у м іськвиконкому
вж ити заходів щ одо ліквідації аварійності освітніх о б ’єктів.
7. У правлінню освіти, науки та молоді обласної держ авної адміністрації:
7.1. Забезпечити контроль за підготовкою навчальних закладів області до
роботи в новому 2017/18 навчальному році та опалю вальному періоді, а також
м оніторинг здійснення капітальних ремонтів у навчальних закладах.
7.2. П оінф орм увати до 25 серпня 2017 року обласну держ авну
адм іністрацію про стан готовності закладів освіти до початку нового
навчального року та опалю вального сезону.
7.3. Забезпечити якісний супровід апробації проекту Д ерж авного
стандарту початкової загальної освіти.
7.4. В изначити до 10 липня 2017 року регіональний компонент
варіативної складової робочих навчальних планів для загальноосвітніх
навчальних закладів області.
8. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адм іністрації Балоня А.Б.

Г олова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
29-06. Л Я ?
№ Щ
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
переведення російськомовних загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської
області на українську мову навчання
№
з/п

Назва ЗНЗ

1
1.

2
Херсонська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
№ 28
ім. О.С.Пушкіна
Херсонської міської ради
Херсонська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради
Херсонська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради
Херсонська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 50 Херсонської міської ради
Херсонська
спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів № 24 із поглибленим
вивченням
математики,
фізики
та
англійської мови Херсонської міської ради
Херсонська
спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів № 30 з поглибленим
вивченням
предметів
природничоматематичного циклу та англійської мови
Херсонської міської ради
Херсонська
спеціалізована
школа
І-ІІІ ступенів № 54 з поглибленим
вивченням іспанської та інших іноземних
мов Херсонської міської ради
Херсонський
навчально-виховний
комплекс
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 9 Херсонської міської ради
Херсонський навчально-виховний комплекс
«Дошкільний
навчальний
заклад
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 15
Херсонської міської ради
Херсонський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І ступеня спеціалізована школа II ступеня —колегіум»
№ 51 імені Е.О.Потьомкіна
Херсонський навчально-виховний комплекс
«Дошкільний
навчальний
заклад
спеціалізована
школа
з
поглибленим
вивченням англійської мови І ступеня гімназія» № 56 Херсонської міської ради
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Херсонська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 53 Херсонської міської ради
Комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс «Школа гуманітарної праці»
Херсонської обласної ради
Каховська спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим
вивченням
іноземних
мов Каховської
міської ради Херсонської області
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Новокаховської міської ради Херсонської
області
Рубанівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 2 Рубанівської сільської
ради
Великолепетиського
району
Херсонської області
Навчально-виховний комплекс «Генічеська
школа І-ІІІ ступенів № 3 - дошкільний
навчальний заклад» Генічеської районної
ради Херсонської області
Г енічеська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 4 Генічеської районної ради
Херсонської області
Новоолексіївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1 Генічеської районної ради
Херсонської області
Новогригорівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Генічеської районної ради
Херсонської області
Петрівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів Генічеської районної ради
Херсонської області
Стрілківська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів Генічеської районної ради
Херсонської області
Щасливцівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів Генічеської районної ради
Херсонської області
Верхньосірогозька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної
ради Херсонської області
Сірогозька
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної
ради Херсонської області
Новопокровська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів

Зайтупкик голови
обоїасноГЗеожавної адміністрації
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