ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про готовність закладів освіти області
до роботи в 2018/19 навчальному році

Місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування розпочато підготовку навчальних закладів до роботи в
2018/19 навчальному році, спрямовану на забезпечення належних умов для
здобувачів освіти, зміцнення матеріально-технічної бази та створення нового
освітнього середовища в умовах реалізації концепції Нової української ніколи.
Напередодні нового навчального року здійснено оптимізацію мережі
закладів освіти шляхом ліквідації 1 закладу, призупинення освітнього процесу в
З закладах, реорганізації 16 закладів загальної середньої освіти. У порівнянні з
минулим навчальним роком зросла кількість опорних закладів освіти завдяки
створенню таких у Бехтерській, Високопільській, Каланчацькій, Тавричанській
об’єднаних територіальних громадах та Верхньорогачицькому районі.
Таким чином, у 2018/19 навчальному році в області функціонуватиме 432
заклади загальної середньої освіти проти 441 закладу попереднього року, тоді
як прогнозується зростання учнівського контингенту на 3,6 тис. осіб.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки дітей з
особливими освітніми потребами здійснюється шляхом збільшення кількості
закладів освіти з інклюзивними класами. Якщо минулого навчального року
таких було 69, у них - 160 класів з контингентом 275 осіб, то цього навчального
року в 97 закладах створюється 237 інклюзивних класів для 410 дітей.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
23 липня 2018 року № 590 вжито заходів щодо здійснення своєчасної закупівлі
дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для
закладів загальної середньої освіти.
Станом на 08 серпня 2018 року використано 8,5 млн грн, що становить
31% від загального обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа», та на 7,3 млн грн більше, ніж місяць тому.
Відповідно до орієнтовного плану переведення російськомовних
загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області на українську мову
навчання, затвердженого розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 29 червня 2017 року № 454, перехід першокласників на
українську мову навчання здійснюють 9 закладів загальної середньої освіти.
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З метою створення належних умов для здобуття якісної освіти та
відновлення (подовження) експлуатаційних характеристик будівель закладів
освіти у 2018 році за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку, субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій
проводяться ремонтні роботи на 30 об’єктах освіти. Станом на 01 серпня
відремонтовано 19 систем опалення та котелень із 45 запланованих,
11 покрівель із 40, замінено 732 вікна та 69 дверей із 3733 та 250 відповідно.
Проте наявний рівень готовності закладів освіти області до нового
навчального року є недостатнім.
Так, станом на 08 серпня поточного року комісіями, утвореними
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
визнано готовими до здійснення освітнього процесу 57 закладів освіти, що
становить 13% від їх загальної кількості.
Не отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності новостворений,
Іванівський ліцей № 1 Іванівської селищної ради та заклади освіти, що
внаслідок реорганізації змінили вид діяльності.
У Каховському районі не здійснена передача закладів освіти до
Зеленопідської, Любимівської та Роздольненської об’єднаних територіальних
громад.
Великоолександрівською,
Скадовською
районними
державними
адміністраціями не вжито дієвих заходів щодо створення опорних закладів на
базі Великоолександрівської (№ 2), Благодатненської, Олександрівської шкіл.
Не створено умов для здобуття позашкільної освіти у Хрестівській,
Тавричанській, Кочубеївській, Ювілейній, Бехтерській, Станіславській,
Григорівській, Музиківській, Костянтинівській об’єднаних територіальних
громадах і Каланчацькому та Чаплинському районах, де відсутні заклади
позашкільної освіти.
За наявності дітей з особливими освітніми потребами не планується
відкриття інклюзивних класів у закладах освіти Каланчацької і Тавричанської
об’єднаних територіальних громад.
Не здійснюють обстеження дітей з особливими освітніми потребами
інклюзивно-ресурсні центри, створені в містах Каховка та Нова Каховка,
Бериславському, Голопристанському та Новотроїцькому районах.
Жоден із цих закладів не здійснив закупівлю обладнання для
облаштування кабінетів за рахунок державної субвенції, отриманої у червні
поточного року.
Не забезпечено виконання підпункту 1 пункту 2 розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 590 «Про взаємодію
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у створенні нового
освітнього простору» керівництвом Високопільського, Олешківського районів,
м. Херсона, Виноградівської, Високопільської об’єднаних територіальних
громад у частині здійснення закупівлі дидактичних матеріалів, сучасних
меблів, комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти.
Не завершено формування єдиного мовного середовища в закладах освіти
м. Херсона, Великолепетиського, Іванівського, Каховського та Олешківського
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районів, де створю ю ться 5-ті класи з російською мовою навчання. Зберігається
двомовність в організації освітнього процесу для здобувачів освіти в 10-их
класах м. Х ерсона й Генічеського району.
З м етою забезпечення своєчасного та якісного виконання місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходів з
підготовки
навчальних
закладів
області
до
роботи
в
2018/19 навчальному році та відповідному 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 України «Про
місцеві держ авні адміністрації»:
1. Головам районних держ авних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення та сільським, селищ ним головам о б ’єднаних
територіальних громад:
1) вжити заходів щ одо якісної та своєчасної підготовки навчальних
закладів до 2018/19 навчального року та стабільного проходж ення ними
опалю вального періоду;
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;
3) з метою ф ормування мережі закладів освіти на 2018/19 навчальний рік
з урахуванням формування видатків на освітню галузь згідно з формульним
підходом, забезпечення ефективного використання бю дж етних кош тів
продовжити роботу щ одо оптимізації мережі закладів загальної середньої,
позаш кільної освіти;
4) забезпечити подальш ий розвиток мережі інклю зивних класів у
закладах загальної середньої освіти;
5) забезпечити до 23 серпня поточного року проведення перевірки стану
готовності закладів освіти до 2018/19 навчального року та надати аналітичну
довідку до Д епартаменту освіти, науки та молоді обласної держ авної
адм іністрації для узагальнення;
6) забезпечити проведення у закладах загальної середньої освіти Дня
знань та свята П ерш ого дзвоника в 2018/19 навчальном у році.
2. Генічеській,
Олеш ківській,
В еликолепетиській,
Іванівській
та
Каховській
районним
держ авним
адміністраціям
заверш ити
процес
запровадж ення української мови навчання в закладах освіти відповідно до
вимог Закону У країни «Про освіту».
3. Бериславській, Голопристанській, Н овотроїцькій та Олеш ківській
районним
держ авним
адміністраціям,
рекомендувати
Каховському,
Н овокаховському міськвиконкомам забезпечити облаш тування інклю зивноресурсних центрів у меж ах виділених асигнувань.
4. Д епартаменту
освіти,
науки
та
молоді
обласної
держ авної
адміністрації:
1)
забезпечити здійснення контролю за підготовкою навчальних заклад
області до роботи в 2018/19 навчальному році та відповідному опалю вальному
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періоді, а також моніторингу проведення капітальних ремонтів у навчальних
закладах;
2)
поінформувати до 27 серпня 2018 року обласну державн
адміністрацію про стан готовності закладів освіти до початку нового
навчального року та опалювального сезону.
5.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступник
голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
державної адміністрації

А.ГОРДЄЄВ

