ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ

№ 09 ЯО/-? №

Про стан підготовки навчальних
закладів області до роботи
у новому 2017/18 навчальному році
та опалю вальному періоді

З метою якісної та своєчасної підготовки закладів освіти області до
нового 2017/18 навчального року місцевими органами виконавчої влади та
органами м ісцевого сам оврядування вж иваю ться заходи, спрямовані на
виконання завдань, визначених розпорядж енням голови обласної держ авної
адм іністрації від 29 червня 2017 року № 454.
У м еж ах виконання орієнтовного плану переведення російськом овних
шкіл області на українську мову навчання, 10 загальноосвітніх навчальних
закладів з російською мовою навчання здійснили набір 415 дітей
(100% прогнозованого контингенту) до перш их класів тільки з українською
мовою навчання: 7 ш кіл Генічеського району, 2 - Н иж ньосірогозького,
1 - В еликолепетиського. Сф ормовано перш і класи з російською й українською
мовою навчання в 5-ти школах: 4 - у м. Х ерсоні, 1 - у м. Каховці.
У ході підготовки до нового навчального року ш ляхом реорганізації
8 шкіл оптимізовано мереж у загальноосвітніх навчальних закладів Ч аплинської
ОТГ (6), Х рестівської ОТГ (1), Генічеського району (1). До 01 вересня
2017 року за рахунок створення опорних ш кіл, пониж ення ступенів закладів
планується реорганізувати ще 18 ш кіл (В еликолепетиський район - 5, АсканіяН ова О ТГ 4, В ерхньорогачицький район 3, Іванівський та
В еликоолександрівський
райони - по 2, Х рестівська О ТГ - 1). Завдяки
здійсненій оптим ізації кількість м алоком плектних ш кіл на 01 вересня 2017 року
становитиме - 50 проти 67 на кінець 2016/17 навчального року.
В иріш ується питання виділення кош тів на оплату праці технічного
персоналу у Бериславськом у, Голопристанськом у районах. У продовж червня серпня поточного року місцевими бю дж етам и цих районів додатково
спрямовано близько 2,5 млн грн видатків.
П роведено певну роботу щ одо зменш ення вакансій педагогічних
працівників у навчальних закладах. Зокрема у м. К аховці, м. Н ова Каховка,
м. Гола П ристань, Білозерському, В еликоолександрівськом у, Генічеському
районах закрито усі вакансії, у Горностаївському районі залиш ається 4 вакансії
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з 17, що були на початок липня цього року, у В ерхньорогачицьком у - 5 з 11,
Бериславськом у - 1 з 8, Скадовському - 4 з 12.
Я кісно та своєчасно організовано проведення ремонтних робіт у
навчальних
закладах
Білозерською ,
В еликолепетиською ,
Скадовською ,
Н овотроїцькою районним и держ авним и адміністраціями, Голопристанським ,
Х ерсонським, Н овокаховським , К аховським міськвиконкомами. Проведено
капітальні ремонти в усіх освітніх установах м. Гола П ристань, у
В еликолепетиському, С кадовськом у районах - до 50%, у м істах Херсоні,
Каховці та Н ова К аховка - більш е 30%.
За оперативними даними, в цілому по області заверш ено капітальні
ремонти
на
102
о б ’єктах
із
161
запланованому,
реконструйовано
5 із 7 запланованих. Відремонтовано 23 покрівлі, проведено ремонти 16 систем
опалення та котелень з заміною 7 застарілих котлів. У рамках заходів з
енергозбереж ення замінено вікна у 20 навчальних закладах, утеплено фасади у
З ш колах і садках.
Всього на проведення ремонтних робіт та підготовку освітніх закладів до
2017/18 навчального року з бю джетів різних рівнів залучено близько
78.0 млн грн (з держ авного бю джету - 53,723 млн грн, з місцевих 25.0 млн грн).
Усі навчальні заклади готові розпочати навчальний рік. їх готовність до
опалю вального сезону становить 85%. Н а 65 о б ’єктах, які отримали держ авну
субвенцію на соціально-економ ічний розвиток, триваю ть ремонтні роботи,
пов’язані з оновленням опалю вальних систем, котельного обладнання, заміни
вікон.
Разом із тим, окремими місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування не забезпечено в повному обсязі виконання завдань,
визначених розпорядж енням голови обласної держ авної адм іністрації від
29 червня 2017 року № 454 «Про заходи органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування щ одо підготовки навчальних закладів області до роботи в
новому 2017/18 навчальном у році та опалю вальному періоді».
Зокрема, не виконано орієнтовний план переведення російськомовних
шкіл області на українську мову навчання Н овокаховським міськвиконкомом,
Н овотроїцькою районною держ авною адміністрацією , частково - Х ерсонським
міськвиконкомом, через що 11 ш кіл області, що становить 2,5% від їх загальної
кількості, здійсню ватим уть навчальний процес у 2017/18 навчальном у році
виклю чно російською мовою.
Не здійснено оптим ізації мережі закладів, у тому числі за рахунок
створення освітніх округів, у Бериславському та Н иж ньосірогозьком у районах,
Григорівській о б ’єднаній територіальній громаді.
Через відсутність місцевих органів управління освітою у В иноградівській,
Зеленопідській, Т авричанській, Горностаївській о б ’єднаних територіальних
громадах набули гостроти проблеми атестації педагогічних працівників, яка
здійсню ється атестаційними комісіями II рівня (підтвердж ення й встановлення
вищ ої кваліф ікаційної категорії, педагогічного звання), складання марш рутів
руху ш кільних автобусів для організації перевезення учнів, організації обліку
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дітей дош кільного та ш кільного віку та контролю за виконанням вимог щодо
навчання дітей у навчальних закладах.
Не розглядалося питання додаткового ф інансування з місцевих бю дж етів
на заробітну плату технічного персоналу навчальних закладів у м. Нова
Каховка, Горностаївськом у та Н ововоронцовськом у районах, де нестача
складає 3,4 млн грн, 6,4 млн грн та 1,8 млн грн відповідно. Н а сьогодні загальна
нестача кош тів на виплату заробітної плати технічном у персоналу по області
складає 70,9 млн грн.
За рахунок субвенції з держ авного бю дж ету місцевим бю дж етам на
надання держ авної підтримки особам з особливими освітніми потребами
проведено 4660 годин корекційно-розвиткових занять (Горностаївський район —
280 годин, О леш ківський — 3054, В еликокопанівська територіальна громада —
1326), на щ о використано 446,751 тис. грн, це 2% від загальної суми,
(Горностаївський район - 41,15 тис. грн, О леш ківський - 379,7 тис. грн,
В еликокопанівська територіальна громада - 25,901 тис. грн). П роте не
використовувалися кош ти субвенції на проведення корекційно-розвиткових
занять та не придбавалися спеціальні засоби корекції психоф ізичного розвитку,
обладнання, дидактичний матеріал та особливі наочні засоби для виконання
індивідуальних програм розвитку дитини у м. Х ерсоні, Бериславському,
Білозерському, В еликолепетиському, В еликоолександрівському, Генічеському,
Голопристанському районах, М узиківській, Х рестівській та Чаплинській
о б ’єднаних територіальних громадах.
Т риваю ть будівельні роботи, п ов’язані з оновленням опалю вальних
систем, котельного обладнання, заміни вікон на 65 освітніх о б ’єктах у
20 районах, м істах обласного значення, ОТГ, які отрим али кош ти держ авного
бюджету (найбільш а кількість у Скадовському районі - 9, Бериславському - 7,
О леш ківському - 7). Реалізація заходів потребує контролю за чітким
дотримання графіків ремонтів та підвищ еної уваги за дотриманням
законодавства з питань охорони праці, насамперед проведення обстеж ення
будівель
після
виконання
ремонтних
робіт
на
предмет цілісності
конструктивних елем ентів (погірш ення стану) будівель, огородж ення зони
будівництва, проведення превентивної роботи щ одо запобігання травмуванню
дітей, недопущ ення їх перебування на о б ’єктах проведення ремонтних робіт та
дотримання правил особистої безпеки.
Станом на 15 серпня 2017 року, за оперативним и даними, в
загальноосвітніх навчальних закладах області в наявності 4115 тонн умовного
палива (30,2% від загальної потреби на опалю вальний період, виходячи з
потуж ності котлів), а саме: вугілля - 4622 тонни, дров - 1653 куб. м, брикетів 266 тонн.
До кінця поточного року забезпечені паливом навчальні заклади
Бериславського, В еликоолександрівського, В исокопільського, Генічеського,
Горностаївського, Каланчацького, Каховського, Н овотроїцького, Скадовського
районів, К аланчацької та Зеленопідської ОТГ. В ідсоток забезпечення умовним
паливом у цих районах до кінця року складає від 80% та вище (більш е 40% на
весь опалю вальний сезон).
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Не вж ито вичерпних заходів щ одо забезпечення закладів освіти вугіллям
Білозерською , В еликолепетиською районним и держ авним и адміністраціями,
Тавричанською , Х рестівською , А сканія-Н ова та Ч аплинською о б ’єднаними
територіальними громадами. Н аявність твердого палива у закладах освіти
згаданих громад складає менш е 30% від потреби до кінця поточного року (або
15% потреби на весь опалю вальний період).
У 2017 році проблема забезпеченості вугіллям зум овлена тимчасовим
припиненням перем іщ ення вантаж ів через лінію зіткнення у меж ах Д онецької
та Л уганської областей. Це призвело до розірвання частки укладених на
початку року договорів на постачання вугілля антрацитної групи та проведення
нових тендерів на закупівлю вугілля інш их марок. Також питання сталого
проведення опалю вального періоду мож ливо виріш увати за рахунок
м одернізації котельного обладнання для використання інш ого палива ніж
вугілля.
Щ о стосується забезпечення природним газом, то, за оперативною
інформацією на 22 серпня 2017 року, заборгованість за послуги, надані
ПА Т «Х ерсонгаз» навчальним закладам, та спож итий природний газ складає
близько 88,0 тис. грн, з них 87,0 тис. грн - П ТУ № 27 м. Генічеська, яке
фінансується за кош ти обласного бюджету.
В раховую чи викладене, з метою створення умов для здобуття дітьми
якісної освіти, успіш ної реалізації завдань з провадж ення держ авної політики в
освітній галузі, зм іцнення навчально-м атеріальної бази освітніх закладів, їх
готовності до нового 2017/18 навчального року та опалю вального періоду,
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 «Про місцеві держ авні адміністрації»:
1. В казати голові Н овотроїцької районної держ авної адміністрації
С олтановській Н.І. та звернути увагу м іських голів: Н овокаховського К оваленка В.І. та Х ерсонського - М иколаєнка В.В. на недостатній рівень
організації роботи, спрям ованої на створення сприятливого середовищ а для
переходу на держ авну м ову навчання у 2017 році.
2.
Бериславській,
Н иж ньосірогозькій
районним
держ авним
адміністраціям, реком ендувати П рисиваській о б ’єднаній територіальній
громаді заверш ити до кінця III кварталу 2017 року процес створення освітніх
округів.
3. Рекомендувати В иноградівській, Зеленопідській, Тавричанській,
Горностаївській о б ’єднаним територіальним громадам здійснити до 11 вересня
2017 року процедуру створення місцевого органу управління освітою.
4.
Бериславській,
Білозерській,
В еликолепетиській,
Великоолександрівській,
Генічеській,
Голопристанській,
Горностаївській,
Олеш ківській
районним
держ авним
адміністраціям,
рекомендувати
В еликокопанівській М узиківській, Х рестівській, Ч аплинській о б ’єднаним
територіальним громадам, Х ерсонськом у м іськвиконком у забезпечити в
повному обсязі використання кош тів субвенції з держ авного бю джету місцевим
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бю джетам на надання держ авної підтримки особам з особливими освітніми
потребами.
5. Районним держ авним адм іністраціям, м іськвиконкомам міст обласного
значення, о б ’єднаним територіальним громадам:
5.1. Забезпечити до 02 ж овтня 2017 року 100% готовність навчальних
закладів до опалю вального сезону.
5.2. Забезпечити контроль за виконанням будівельних робіт, які будуть
здійсню ватися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах, у
тому числі за дотрим анням графіків виконання робіт підрядними організаціями
та вимог норм ативно-правових актів з питань охорони праці. По заверш енні
робіт провести обстеж ення огородж увальних конструкцій будівель навчальних
закладів стосовно їх конструктивної цілісності.
5.3. До 15 вересня 2017 року здійснити ревізію котельного обладнання на
предмет мож ливості його переведення на використання вугілля не антрацитної
групи або інш их видів твердого палива.
6. Білозерській, В еликолепетиській районним держ авним адміністраціям,
реком ендувати Т авричанській, Х рестівській, А сканія-Н ова та Чаплинській
о б ’єднаним
територіальним
громадам
здійснити
у
меж ах
чинного
законодавства процедури закупівель твердого палива для 100% забезпечення
потреби у твердом у паливі навчальних закладів до початку опалю вального
періоду 2017/18 року.
7. У правлінню освіти, науки та молоді обласної держ авної адміністрації:
7.1. О рганізувати проведення м оніторингу стану виконання ремонтних
робіт на о б ’єктах освіти, які будуть здійсню ватися за рахунок кош тів з
держ авного бю дж ету під час навчально-виховного процесу.
7.2. В ж ити заходів щ одо погаш ення кредиторської заборгованості за
спож итий природний газ П ТУ № 27 м. Генічеська.
8. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адм іністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

