Х Е РС О Н С Ь К А О БЛАСН А ДЕРЖ А В Н А АДМ ІН ІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМІНІСТРАЦІЇ

Про взаємодію органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування у створенні
нового освітнього простору

Органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
вживаються заходи, спрямовані на створення якісно нових умов для навчання у
закладах загальної середньої освіти області.
Організовано навчання та підвищення кваліфікації 1208 педагогічних
працівників, які працюватимуть у перш их класах у 2018/19 навчальному році,
що повністю забезпечує потребу прогнозованої мережі класів. Цього року
424 заклади загальної середньої освіти планують прийняти на навчання
12840 дітей у 642 класах.
Здійснено замовлення підручників для перш их класів, отримано
12499 ігрових наборів Six Bricks, що сприятиме запровадженню нових
технологій в освітньому процесі.
На оснащ ення закладів освіти дидактичними матеріалами, сучасними
меблями, к о м п ’ютерним обладнанням спрямовано 186617,6 тис. грн, з них
27582,0 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету,
159035,6 тис. грн - за рахунок місцевих бюджетів на засадах співфінансування.
Станом на 10 липня 2018 року використано 1219,1 тис. грн. Придбано
меблі
для
закладів
загальної
середньої
освіти
м. Н ова
Каховка,
Верхньорогачицького,
Каланчацького,
Великолепетиського,
Нижньосірогозького районів, Гладківської, Музиківської, Станіславської,
Виноградівської, Хрестівської, Білозерської, Костянтинівської о б ’єднаних
територіальних громад. Здійснено закупівлю дидактичних матеріалів у
Нижньосірогозькому районі.
З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки
дітей з особливими потребами в лютому 2018 року обласною державною
адміністрацією укладено Меморандум про співпрацю щодо формування мережі
інклюзивно-ресурсних центрів з керівниками 8 адміністративно-територіальних
одиниць. У межах його виконання вже створено такі центри в містах Херсон,
Каховка та Нова Каховка, а також у Бериславському, Голопристанському,
Новотроїцькому, Олешківському районах.
Проте через відсутність злагодженої спільної діяльності органів
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виконавчої влади та органів місцевого самоврядування формування нового
освітнього середовищ а здійснюється повільними темпами.
Так, місцевими радами Високопільського, Олешківського районів, а
також радами Великокопанівської, Роздольненської, Чулаківської о б ’єднаних
територіальних громад не прийнято ріш ення про співфінансування,
передбачене постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року
№ 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа».
Станом на 10 липня 2018 року не використовувалися кошти
співфінансування
Каховським,
Олешківським,
Чаплинським
районами,
Григорівською, Іванівською, Кочубеївською, Станіславською, Тавричанською
о б ’єднаними територіальними громадами.
Не
розпочато
процедуру
закупівлі
меблів
у
Новотроїцькому,
Скадовському, Великоолександрівському, Н ововоронцовському районах, а
також
Асканія-Нова,
Долматівською,
Високопільською,
Ю вілейною
о б ’єднаними територіальними громадами.
Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю сучасних меблів для
початкових класів нової української школи надавалася з розрахунку 780 грн на
1 дитину. Як засвідчили показники здійснених закупівель, у містах Гола
Пристань, Нова Каховка при розподілі коштів між школами порушено
пропорційність. Так, Голопристанською загальноосвітньою школою № 4
Голопристанської міської ради за прямим договором на суму 13415 грн
придбано меблі для 42 майбутніх першокласників, що становить 319,4 грн на
одну дитину, тоді як у Голопристанській загальноосвітній школі № 1
Голопристанської міської ради за переговорною процедурою використано
68068 грн на меблі для 55 майбутніх першокласників, або 1237,6 грн на одну
дитину. У м. Нова Каховка розбіжність у розподілених коштах становить від
773 грн у гімназії Новокаховської міської ради до 1220 гри - у спеціалізованій
загальноосвітній школі № 8 Новокаховської міської ради.
Через відсутність у містах, районах, о б ’єднаних територіальних громадах
області реєстру даних дітей шкільного віку, створення якого передбачено
постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»,
сформовано недостовірну попередню мережу, що призвело до порушення
пропорційного розподілу обсягів субвенції з державного бюджету на закупівлю
сучасних меблів та ком п’ютерного обладнання. Так, у Голопристанському
районі збільшено прогнозовану кількість класів, у Скадовському - кількість
майбутніх першокласників.
У порушення Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 16 квітня 2018 року № 367, не було здійснено до 31 травня 2018 року
закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти в
містах
Нова
Каховка,
Гола
Пристань,
у
Великоолександрівському,

з
Верхньорогачицькому, Високопільському, Новотроїцькому, Чаплинському
районах, Бехтерській, Каланчацькій, Мирненській, Чаплинській, Чулаківській,
Ю вілейній о б ’єднаних територіальних громадах.
Білозерською та Генічеською районними державними адміністраціями не
забезпечено виконання М еморандуму про співпрацю щодо формування мережі
інклюзивно-ресурсних центрів.
З метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки освітнього
середовища у закладах загальної середньої освіти області, керуючись статтею 6,
пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, частиною четвертою
статті 34, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною перш ою статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Рекомендувати Високопільській, Олешківській районним радам,
сільським та селищ ним радам Великокопанівської, Роздольненської та
Чулаківської о б ’єднаних територіальних громад на чергових сесіях розглянути
питання про співфінансування, передбачене постановою Кабінету Міністрів
України від 04 квітня 2018 року № 237 «Деякі питання надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».
2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення та сільським, селищ ним головам о б ’єднаних
територіальних громад:
2.1. Вжити заходів щодо здійснення своєчасної закупівлі дидактичних
матеріалів, сучасних меблів, комп'ю терного обладнання для закладів загальної
середньої освіти.
2.2. Організувати до 31 серпня 2018 року ведення обліку дітей шкільного
віку, які проживають чи перебувають у межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру
даних про них (на кожний рік народження окремо).
3. Головам
районних
державних
адміністрацій:
Білозерської
Романову В.М., Генічеської - Воробйову О.С. та Скадовської - Турику В.А.
спільно з головами відповідних районних рад до 31 серпня 2018 року
розглянути питання щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів.
4. Департаменту
освіти,
науки
та
молоді
обласної
державної
адміністрації:
4.1. Організувати та провести у третій декаді серпня 2018 року огляд
закладів загальної середньої освіти «Новій українській школі - новий освітній
простір».
4.2. Забезпечити щотижневий моніторинг використання бюджетних
коштів на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, ком п’ютерного
обладнання для закладів загальної середньої освіти області.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.
Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

