ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проект змін до обласної
цільової програми «Розвиток освіти
Херсонщини - інвестиції в майбутнє
регіону» на 2015 - 2018 роки
З метою забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, їхніх
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і
необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання
відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям І суспільству,
збагачення на цій основі Інтелектуального, економічного, творчого,
культурного потенціалу українського народу, відповідно до Закону України
«Про 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. Схвалити проект змін до обласної цільової програми «Розвиток освіти
Херсонщини - інвестиції в майбутнє регіону» на 2015 - 2018 роки,
затвердженої рішенням XXXIV сесії обласної ради VI скликання від 29 квітня
2015 року № 1212 (зі змінами), виклавши її у новій редакції, що додається.
2. Департаменту освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації
забезпечити підготовку відповідного пакета документів щодо проекту змін,
зазначеного в пункті 1 даного розпорядження, для винесення його в
установленому порядку на розгляд обласної ради.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
державної адміністрації

А. А.Г ордєєв

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
(Р9-

ОБЛАСНА
цільова програма «Розвиток освіти Херсонщини - інвестиції в майбутнє
регіону» на 2015 - 2018 роки
(проект)
1. Загальна характеристика Програми
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Дата,
номер
і
назва Розпорядження голови
розпорядчого документа органу облдержадміністрації від 24 липня
виконавчої
влади
про 2013 року № 448 «Про проведення
розроблення Програми
оптимізації обласних цільових
програм»
Розробник Програми
Департамент освіти, науки та молоді
облдержадміністрації
Співрозробники Програми
Структурні підрозділи
облдержадміністрації, в межах їх
повноважень, райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад,
об’єднані територіальні громади
Відповідальний
виконавець Департамент освіти, науки та молоді
Програми
облдержадміністрації
Учасники Програми
Структурні підрозділи
облдержадміністрації, в межах їх
повноважень, райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських рад,
об’єднані територіальні громади
Терміни реалізації Програми
2015 - 2 0 1 8 роки
Етапи виконання Програми
Програма виконується в один етап

3.
4.

5.

6.

7.
8.

О бласна державна адміністрація

Перелік місцевих бюджетів, які Обласний бюджет,
беруть участь у
виконанні інші місцеві бюджети
Програми
обсяг
фінансових
10. Загальний
ресурсів,
необхідних
для
144 665,496
реалізації Програми, усього, тис.
грн
у тому числі бюджетних коштів, 144 665,496
тис. грн
з
них
кош тів
державного 73493,028
бюджету,
тис. грн
9.

2
з
них
кош тів
обласного 41321,956
бюджету, тис. грн
11. Основні джерела фінансування Обласний бюджет,
Програми
інші місцеві бюджети,
інші джерела, не заборонені
законодавством

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Освіта - одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових устрою
держави. Освітній простір Херсонщини забезпечує потреби всіх категорій
населення у навчанні й вихованні, наданні різних видів освітніх послуг. Головним
напрямком вдосконалення цього простору є досягнення практичних результатів
щ одо розш ирення доступності, зростання ефективності, підвищ ення якості освіта
на всіх рівнях.
Актуальними залиш аються проблеми щ одо забезпечення рівного доступу до
здобуття якісної освіти, її інтеграції в єдиний державний освітній простір,
відповідності міжнародним критеріям освіти, вдосконалення механізмів
управління, проблеми з оптимізацією, прогнозуванням та рівномірним
фінансуванням закладів освіти усіх типів, а також зі здійсненням заходів щодо
соціального захисту учасників освітнього процесу.
М етою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в
Україні є: гарантування якості освіта; формування довіри суспільства до системи
та закладів освіти, органів управління освітою; постійне т а послідовне підвищення
якості освіти; допомога закладам освіти та інш им суб’єктам освітньої діяльності у
підвищенні якості освіти. Створення і розвиток умов доступності для населення
регіону належ ної якості освіти залишається гострою сьогоденною і стратегічною
потребою.
Виваж ена та гнучка регіональна освітня політика як конкретизація освітньої
політики держави на місцевому рівні може успіш но реалізовуватися через
програму розвитку освіти, щ о своєю спрямованістю і змістом відповідає обласним
економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.
Д ля забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини
необхідно зрівняти стартові можливості дітей н а початку навчання у школі, що
збільшить їхні освітні шанси. Одним зі ш ляхів досягнення цієї мети є забезпечення
охоплення дош кільною освітою до дев’яноста відсотків дітей дошкільного віку та
стовідсотково дітей п ’ятирічного віку, щ о потребує збільш ення кількості груп в
існуючих дош кільних навчальних закладах та відкриття, відновлення
функціонування дош кільних навчальних закладів.
Розвиток системи ш кільної освіти потребує постійного оновлення
технологій та їх прискореного впровадження для ш видкої адаптації до суспільнополітичних, економічних і технологічних змін у світовому просторі.
В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного
суспільства в У країні виникає необхідність підвищ ення якості та пріоритетності
ш кільної природничо-математичної освіти, включення предметів цього циклу до
освітніх програм кожного закладу освіти.
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„
ЗМ1СТ 0СВ1ТИ У навчальних закладах не з а в а д и орієнтований на отримання
З і
К° МПЄТЄНТН0СТЄЙ’ необхідних кожній сучасній людині для успіш ної
н е д і я л ь н о с т і , у том у числі громадянських і соціальних компетентностей
ДЄМ0Крати’ снраведаивості, рівності, прав людини, добробут^
та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей
У навчальному процесі гостро відчувається невідповідність навчальнометодичних ресурсів змісту сучасних освітніх програм.
^ Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та навчання
дітеи-інвалідів та дітей з особливими потребами. Зокрема, створення умов для
виховання таких дітей у сім’ях. Питання інтеграції дітей з особливими освітніми
потребами у загальноосвітній простір залиш ається надзвичайно актуальним
особливо у контексті тих змін, які н а сьогодні відбуваю ться в освіті.
Однією з умов для виховання дигини-інваліда у сім ’ї, отримання освіти за
місцем проживання є впровадження інклюзивного навчання. Саме ця форма
навчання передбачає створення того освітнього середовища, яке б відповідало
потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її
психофізичного розвитку. Ц е комплексний процес забезпечення рівного доступу до
якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами шляхом організації їх
навчання у навчальних закладах за місцем проживання дитини-інваліда або дитини
з особливими освітніми потребами.
Соціальною проблемою в області залиш ається вжиття цілеспрямованих
заходів щ одо створення належної матеріально-технічної бази у дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
Зростаючі вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня
робітників зумовлю ю ть необхідність модернізації професійної освіти, створення
сприятливих умов для якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів згідно
з пріоритетами державної соціально-економічної політики та з урахуванням
потреб регіонального ринку праці.
.Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Нові
цілі освіти висуваю ть нові вимоги до педагогів, а саме: підвищення рівня розвитку
освітнього, творчого, наукового та науково-технічного потенціалу, поліпшення
соціально-економічного та фінансового забезпечення педагогів.
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3. М ета П р о гр ам и
Головна м ета Програми - створення умов рівного доступу до здобуття
жителями області сучасної якісної освіти, щ о відповідає актуальним і
перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним
критеріям.
М етою П рограми також є:
- забезпечення належного рівня якості освітніх послуг, високого рівня знань
і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей;
- приведення системи освітньої роботи у відповідність з потребами сім 'ї та
змістом сучасних корекційно-освітніх послуг, обов'язкове включення батьків у
процес навчання та виховання дитини, щ о може здійснюватися лиш е в контексті їх
спільної взаємодії з педагогами, психологами, медичними працівниками, а також з
різними інституціями, які опікуються долею дітей;
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вдосконалення системи освіти та соціальної
реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у том у числі з інвалідністю,
шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрем а інклюзивного навчання;
формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та
осіб з поруш еннями психофізичного розвитку та інвалідністю;
- забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі області,
створення у навчальних закладах умов, які відповідають сучасним вимогам
розвитку освіти і науки та забезпечують якісне проведення освітнього процесу;
-підви щ ен ня ефективності використання фінансових та матеріальнотехнічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи
виконання Програми
Програма реалізується в один етап - з 2015 по 2018 рік.
Д ля розв’язання проблеми планується:
- управлінське і науково-методичне забезпечення реалізації заходів цієї
Програми, розбудова інноваційних моделей освіти н а основі концепцій
гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу;
- подальш ий структурний і якісний розвиток мереж і закладів освіти всіх
типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них
умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;
- пош ук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих
на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням
розбудови
суспільства
в
Україні
та
її
інтеграції
в
європейський простір і світове співтовариство;
- упровадження інноваційних моделей управління освітніми системами
адміністративних одиниць н а основі мережевого підходу та технології управління
освітніми округами;
- приведення змісту освітніх програм у відповідність із соціальноекономічним станом сучасного інформаційно-технологічного суспільства,
стратегічними завданнями розвитку освіти в держ аві та області.

Виконання завдань Програми передбачається шляхом:
- забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного
віку на доступність та безоплатність здобуття дош кільної освіти;
- розш ирення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти всіх
громадян області;
- апробації т а впровадження новітніх вітчизняних, європейських і світових
педагогічних та інформаційно-комп’ютерних технологій;
- створення науково-інформаційного простору для здобувачів освіти,
використання для цього можливостей нових комунікаційно-інформаційних
засобів;
- здійснення заходів щодо соціального захисту учасників освітнього
процесу;
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-удосконалення
механізму
використання
джерел
економічного,
ресурсного,
матеріально-технічного
та
комп’ютерного забезпечення освіти;

бюджетного
ін ф ™ й н о
ш формацш но-

освіти"ПР0ВЄДЄЩЯ КМІІтальних ремонтів та реконструкцій у закладах та установах
- забезпечення модернізації навчальної,
матеріально-технічної бази
навчальних закладів, оснащ ення іх сучасним обладнанням;
- удосконалення системи психологічної служби області;
-запровадж ення у дош кільних та загальноосвітніх навчальних закладах
інкгаозивного навчання з урахуванням побажань батьків або осіб які їх
замінюють;
’
- оновлення зм істу професійної орієнтації учнівської молоді, спрямованої на
підвищення престиж у робітничих професій у суспільстві.
5. З а в д а н н я П р о гр ам и т а р езу л ь та ти в н і п о к а зн и к и
Пріоритетні завдання досягнення мети Програми:
1. Забезпечення для населення області державних гарантій доступності та
рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця
проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої
освіти в межах державних стандартів і безоплатності інш их рівнів освіти в межах,
визначених чинним законодавством Уіфаїни.
2. Д осягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої,
позашкільної, професійно-технічної, післядипломної освіти з варіативною
соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей
споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання
кожного здобувана освіти до їх. сутності, здібностей та особливостей.
3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу
відповідальності між суб’єктами освітньої політики, досягнення балансу й
актуалізації механізмів державно-громадського управління та піднесення ролі всіх
учасників освітнього процесу.
4. Створення для населення Херсонщ ини умов неперервного здобуття освіти
протягом ж иття як фактора мобільності суспільства, його готовності до
прогнозованих змін.
5. Упровадження технологій управління системами освіти адміністративних
одиниць області н а новій методологічній основі перерозподілу та консолідації
фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів розвитку освіти.
6. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження
прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних підходів організації
освітнього процесу; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів
освітніх послуг; створення і впровадження моделей інтегрованих закладів освіти,
щ о забезпечать реалізацію адаптивних різнорівневих освітніх програм.
7. Впровадження
сучасних дієвих
механізмів
взаємодії закладів
професійної освіти т а роботодавців як у напрямі наближення якості підготовки
кваліфікованих працівників та фахівців до вимог ринку праці, так і з метою

б
залучення у сферу освіти додаткових матеріальних, інтелектуальних та інших
ресурсів.
8.
Здійснення практичних кроків до зміцнення матеріально-технічної ба
закладів та установ освіти.

Основні результативні показники Програми
Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення на кінець
2018 року таких основних показників розвитку системи освіти області:
№

з/п

Кількісні виміри
показників
2013
2018

Найменування показників

1.

Охоплення дітей дошкільною освітою
кількості дітей віком 3 - 6 років)

(відсоток від

96,3

99

2.

Охоплення дітей 5-річного віку дош кільною освітою
(відсоток від їх кількості)

100

100

3.

Охоплення дітей і підлітків шкільного віку повною
загальною середньою освітою у різних формах її
здобуття (відсоток від їх кількості)

98

100

4.

Охоплення дітей і підлітків позашкільною освітою
(відсоток від їх кількості)

79,2

95

5.

Забезпечення підвезення до загальноосвітніх навчальних
закладів учнів, які проживають за межами піш охідної
доступності до ЗНЗ, шкільними автобусами (відсоток від
тих, щ о потребують підвезення)

94,2

100

7.

Використання закладами освіти ІК Т у
процесі (відсоток від кількості закладів)

навчальному

61

100

8.

Охоплення дітей
та
підлітків
інклю зивною
та
інтегрованою освітою в загальноосвітніх навчальних
закладах (відсоток від кількості дітей-інвалідів, що
навчаються в ЗНЗ)

6,2

20

Основним узагальнюю чим результативним чинником виконання Програми
має стати збалансована відповідність:
- якості системи освіти Херсонщини в усіх її складових;
- якості освітнього процесу в навчальних закладах відповідно до цілей і
стандартів освіти в державі;
- отриманих учасниками освітнього процесу знань т а вмінь якості наданих
закладами освіти послуг.
Загальні результативні показники визначено в додатку 1.

7
6. Напрямки діяльності і заходи Програми
Завдання Програми передбачено здійснювати за такими основними
напрямами:
- забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти;
- підвезення учнів до загальноосвітніх навчальних закладів;
- впровадження інклюзивної освіти;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів, установ освіти.
Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до
визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем визначено перелік
завдань і заходів Програми (додаток 2).
7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Управління виконанням Програми та контроль за ходом її реалізації
забезпечуватиметься скоординованими діями обласної ради, обласної державної
адміністрації, її структурних підрозділів у межах їх повноважень.
Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації
Програми покладається на Департамент освіти, науки та молоді обласної
державної адміністрації. Зазначена діяльність передбачає організацію, планування,
керівництво, координацію людських і матеріальних ресурсів упродовж усього
періоду дії Програми, систематичне оцінювання впливу її реалізації на якісні
зміни в освіті та в окремих її складових.
Щороку до 01 березня обласна державна адміністрація забезпечуватиме
інформування обласної ради про хід виконання Програми.
Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним
звітуванням про хід реалізації Програми на засіданнях колегії Департаменту
освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, через засоби масової
інформації.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

А.Б.Балонь

Додаток 1
до Програми
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
обласної цільової програми
«Розвиток освіти Херсонщини - інвестиції в майбутнє регіону»
на 2 0 1 5 -2 0 1 8 роки
№
з/п

Назва показника

1.

Наявність
незавершених
реконструкцій на
соціально важливих
об’єктах освітньої
галузі

2.

Ліквідація
аварійності об’єктів

3.

Створення
додаткових місць у
дошкільних
навчальних закладах

4.

Придбання шкільних
автобусів

5.

Забезпечення шкіл
засобами ІКТ

II

1.

2.

Вкладання
бюджетних коштів у
завершення
реконструкції
соціально важливих
об’єктів освітньої
галузі
Вкладання
бюджетних коштів у

Оди
ниця
виміру

Вихідні
дані на
початок
дії
Програми

Виконання Програми
2015
рік

2016
рік

2017
рік

2018
рік

7

8

Показники продукту Програми

об’єкт

0

об’єкт

0

Всього
за період
дії
Програми

0

місця

946

950

965

970

980

3865

одиниці

186

24

25

22

15

86

комплект

148

70

70

70

70

280

0

о

Показники ефективності П >ограми

відсоток

20,2

відсоток

0

39,9

100

39,9

о

о

о

100

100

ліквідацію
аварійності обУтггт
Збільшення
показника охоплення
3. ) Дітей дошкільною
освітою

відсоток

Організація
перевезення
учасників навчально4. І виховного процесу
шкільними
автобусами

відсоток

Забезпечення закладів
освіти обладнанням
для інформаційновідсоток
5. | комп’ютерних
технологій у
навчальному процесі

ІП

^

2

2

96

96,5

97

98

99

99

94,2

95,3

96

99

100

100

31

46

60

75

100

100

Показники якості Програми
Завершення
реконструкції
соціально важливих
о б ’єктів освітньої
галузі
1Ліквідація
аварійності,
поліпшення
матеріально-технічної
бази соціально
важливих об’єктів
освітньої галузі
І Створення кожній
дитині віком від 3 до
6 років умов для
здобуття якісної
дошкільної освіти

І Охоплення дітей і
підлітків шкільного
4. віку повною
загальною середньою
освітою у різних

відсоток

0

33

0

0

67

100

відсоток

0

100

0

0

0

100

96

100

100

100

100

100

98

99

100

100

100

100

відсоток

відсоток

.

1

5.

6.

2
формах її здобуття
Використання
закладами освіти
інформаційнокомп’ютерних
технологій у
навчальному процесі
Збільшення
показника охоплення
дітей з особливими
потребами
корекційними та
медикопсихологічними
послугами

3

4

5

6

7

відсоток

61

75

90

95

100 .

100

відсоток

47

55

68

78

85

85

8

9

Додаток 2
до Програми

ПЕРЕЛІК
завдань і заходів обласної цільової програми
«Розвиток освіти Херсонщини - інвестиції в майбутнє регіону»
на 2015 - 2018 роки

№
з/п

1
1.

Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

2
Забезпечення
доступу кожної
дитини до
дошкільної освіти

Перелік заходів
Програми

3
1. Відкриття дошкільних
навчальних закладів,
закритих у попередні
роки, проведення
реконструкції та
відновлення їх роботи.
2. Відкриття додаткових
груп у дошкільних
навчальних закладах

Термін
виконання
заходу

4
Щороку до
01 вересня
2015-2018
роки

Виконавці

5
Районні державні
адміністрації, виконавчі
комітети сільських,
селищних,
міськвиконкоми міст
обласного значення (за
згодою)

Джерела
фінансування

6

Місцеві
бюджети

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. грн,
У Т .ч .

2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
7
Загальна
вартість 2919,6
ут.ч.:
2015-449,200
2016-1420,400 2017-40,000
2018-1010,000

Очікуваний
результат
і

8
Підвищення до
95 відсотків рівня
охоплення
дошкільною
освітою дітей
дошкільного віку

2
1

2.

2

Надання
загальноосвітнім
навчальним
закладам
швидкісного
доступу до
Інтернету

3

1. Здійснення
широкосмугового
під’єднання
загальноосвітніх
навчальних закладів до
Інтернету

4

Протягом
2015 року

5
Бериславська районна
державна адміністрація

6
Місцеві
бюджети

Великолепетиська
районна державна
адміністрація
Голопристанська
районна державна
адміністрація
Управління освіти і
науки обласної
державної адміністрації,
районні державні
адміністрації,
міськвиконкоми
Відділ освіти Каховської
міської ради
Відділ освіти, молоді та
спорту виконавчого
комітету
Голопристанської міської
ради
Відділ освіти
Новокаховської міської
ради
КУ «Бериславський
районний центр по
обслуговуванню закладів
освіти»
КУ «Великолепетиський
районний
центр
по
обслуговуванню закладів
освіти»
Відділ освіти
Верхньорогачицької

Місцеві
бюджети
Місцеві
бюджети

Місцеві
бюджети
Місцеві
бюджети
Місцеві
бюджети

7
2015-40,000
2016-120,000
2017-40,000
2018-140,000
2015-150,000
2016-1170,800
2018-870,000
2015-259,200
2016-129,600
Загальна
вартість 177,364
у т.ч.:
2015-177,364
2015-5,654
2015-6,618

Місцеві
бюджети

2015-0,400

Місцеві
бюджети

2015-20,560

Місцеві
бюджети

2015-10,800

Місцеві
бюджети

2015 -10,420

8

Забезпечення
загальноосвітніх
навчальних
закладів
швидкісним
Інтернетом

з
районної державної
адміністрації______
Відділ освіти, молоді та
спорту Голопристанської
районної державної
адміністрації__________
КУ «Горностаївський
районний центр по
обслуговуванню закладів
освіти»
Відділ освіти Іванівської
районної державної
адміністрації__________
КУ «Фінансовогосподарська група з
централізованого
обслуговування закладів
та установ освіти
Каланчацького району»
Відділ освіти,
молоді та спорту
Нижньосірогозької
районної державної
адміністрації____
Відділ освіти,
молоді та спорту
Нововоронцовської
районної державної
адміністрації ____
Центр по
обслуговуванню установ
та закладів освіти району
Цюрупинської районної
ради_________________

Місцеві
бюджети

2015 -33,930

Місцеві
бюджети

2015-15,600

Місцеві
бюджети

2015-5,359

Місцеві
бюджети

2015-25,632

Місцеві
бюджети

2015-2,400

Місцеві
бюджети

2015-14,400

Місцеві
бюджети

2015-25,591

4

1
3.

4.

2
Створення системи
веб-сайтів усіх
загальноосвітніх
навчальних закладів

3
1. Формування відкритих
і загальнодоступних
ресурсів з інформацією
про діяльність навчальних
закладів

Виконання вимог
1. Придбання шкільних
законодавства щодо автобусів
забезпечення у
сільській місцевості
регулярного
підвезення до місця
навчання і додому
вихованців
дошкільних
навчальних закладів,
учнів та
педагогічних
працівників
загальноосвітніх
навчальних закладів
області

4
До 01
вересня
2018 року

2017 рік

5
Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
районні державні
адміністрації,
міськвиконкоми міст
обласного значення, ОТГ
Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
районні державні
адміністрації, ОТГ

б

7
Вкладання
коштів не
потребує

8
Забезпечення
прозорості та
інформаційної
відкритості
закладів освіти

Обласний
бюджет

Загальна
вартість 33402.2
у т.ч.:

Придбання
20 шкільних
автобусів

Місцеві
бюджети

2017-33402,2
із них:
обласний
бюджет22423.2
місцеві
бюджети 10979,0
1276,0

Відділ освіти, молоді та
спорту Бериславської
районної державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

Відділ освіти, молоді та
спорту Білозерської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту
Великолепетиської
районної державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

501,0

Місцевий
бюджет

1139,0

2

1

-

2

5

1

2

3

4

5
Відділ освіти
Великоолександрівської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
Верхньорогачицької
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
Високопільської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти Іванівської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту Каланчацької
районної державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту Каховської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
Нововоронцовської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
Новотроїцької районної
державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту Скадовської
районної державної
адміністрації

6
Місцевий
бюджет

7

8

1503,0

3

Місцевий
бюджет

638,0

1

Місцевий
бюджет

501,0

1

Місцевий
бюджет

501,0

1

Місцевий
бюджет

501,0

1

Місцевий
бюджет

1139,0

2

Місцевий
бюджет

501,0

1

Місцевий
бюджет

1139,0

2

Місцевий
бюджет

501,0

1

1

5.

2

Впровадження
інклюзивної освіти

3

4

5
Відділ освіти, молоді та
спорту Чаплинської
районної державної
адміністрації
Григорівська сільська
рада

6
Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

7
1

501,0

1

1. Відкриття на базі
загальноосвітніх
навчальних закладів
класів з інклюзивною
формою навчання для
забезпечення навчанням
дітей з особливими
освітніми потребами, в
тому числі дітейінвалідів

2015-2018
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми міст
обласного значення, ОТГ

Вкладання
коштів не
потребує

2. Надання психологопедагогічних і
корекційно-розвиткових
послуг

2017 рік

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми міст
обласного значення, ОТГ

Загальна
вартість 20550,000
у т.ч.:

Державний
бюджет

2017- 19653,600
3. Утворення
інклюзивно-ресурсних
центрів

2018 рік

Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
районні державні
адміністрації, ОТГ

8

638,0

Вкладання
коштів не
потребує

Створення
освітнього
середовища для
задоволення
освітніх потреб
учнів 3
особливостями
психофізичного
розвитку,
соціальна
інтеграція в
умовах
загальноосвітньог
о закладу
Реалізація
індивідуальних
програм розвитку
осіб з особливими
освітніми
потребами
Забезпечення
реалізації права
на освіту та
психологопедагогічний
супровід дітей 3
особливими

7

1

6.

2

Розвиток
професійнотехнічної освіти

3

4

5

1. Формування
державного замовлення
на підготовку
кваліфікованих
робітників і молодших
спеціалістів у
професійно-технічних
навчальних закладах
області з урахуванням
потреб регіонального
ринку праці та його
виконання у повному
обсязі
2. Збільшення щороку на
10% обсягів підготовки
висококваліфікованих
робітників з наукоємних і
технологічно складних
професій у вищих
професійних училищах

Щороку

Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації

Щороку

Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
професійно-технічні
навчальні заклади

Вкладання
коштів не
потребує

3. Проведення конкурсів
фахової майстерності
серед учнів професійнотехнічних навчальних
закладів (щороку з п’яти
професій)

Щороку

Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
професійно-технічні
навчальні заклади

Вкладання
коштів не
потребує

4. Проведення щороку
профорієнтаційних
заходів для учнівської
молоді

Щороку

Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
професійно-технічні
навчальні заклади

Вкладання
коштів не
потребує

6

7

Вкладання
коштів не
потребує

8
освітніми
потребами
Сформоване
державне
замовлення в
кількості 4,5 тис.
осіб.
100% виконання
державного
замовлення

Підготовка
1200 високо
кваліфікованих
робітників,
у т.ч.:
2015-362
2016-399
2017-439
Визначення
переможців учасників
Всеукраїнських
конкурсів від
області
Охоплення
заходами щороку
не менше
1800 учнів
випускних класів
загальноосвітніх
навчальних
закладів

1

7.

2

Зміцнення
матеріальнотехнічної бази
закладів та установ
освіти

3
5. Створення навчальнопрактичних центрів
галузевого спрямування

4
2016-2018
роки

1. Реконструкція
дошкільного закладу
«Теремок» по
вул. Пушкіна, 4
в смт Новотроїцьке
(перша черга) погашення кредиторської
заборгованості

2015 рік

2. Реконструкція
гуртожитку в
с. Першопокровка
Нижньосірогозького
району під дитячий садок
на 40 місць - погашення
кредиторської
заборгованості
*

2015 рік

3. Груповий осередок на
території існуючого
дитячого ясел-садка
«Теремок» в
смт Архангельське
Високопільського
району - будівництво
4. Гуртожиток у
с. Першопокровка

2015 рік

5
Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації

Управління обласної
державної адміністрації:
освіти і науки,
капітального будівництва,
Департамент фінансів
обласної державної
адміністрації,
Новотроїцька селищна
рада
Управління обласної
державної адміністрації:
освіти і науки,
капітального будівництва,
Департамент фінансів
обласної державної
адміністрації,
Першопокровська
сільська рада
Нижньосірогозького
району
Архангельська
селищна рада
Високопільського району

6
Державний
бюджет

Державний
бюджет

7
Загальна
вартість —
17339,12
у т.ч.:
2016-17009,12
2017-330,00
Загальна
вартість 75,402
у т.ч.:

8
Впровадження
сучасних дієвих
механізмів
взаємодії закладів
професійної
освіти та
роботодавців
Створення
90 місць для
здобуття
дошкільної освіти

2015-75,402

Державний
бюджет

Державний
бюджет

Загальна
вартість 269,923
у т.ч.:
2015-269,923

Створення
40 місць для
здобуття
дошкільної освіти

Загальна
вартість 2545,9
у т.ч.:

Реалізація
державної
політики в галузі
дошкільної освіти

2015-2545,9
2015 рік

Управління обласної
державної адміністрації:

Загальна
вартість -

Створення
40 місць для

9

1

2

3
Нижньосірогозького
району - реконструкція
під дитячий садок на
40 місць

4

5. Реалізація
інвестиційних проектів
по створенню нового
освітнього простору

2017-2018
роки

5
освіти і науки,
капітального будівництва,
Департамент фінансів
обласної державної
адміністрації,
Періпопокровська
сільська рада
Нижньосірогозького
району
Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
районні державні
адміністрації, ОТГ

б
4857,7
у т.ч,:
Державний
бюджет

Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Місцеві
бюджети

Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації
Відділ освіти
Горностаївської районної
державної адміністрації
Відділ освіти Іванівської
районної державної
адміністрації

7

8
здобуття
дошкільної освіти

2015-4857,7

Загальна
вартість 40583,931
у т#ч»#
2017-19083,931,
3 НИХ

державний
бюджет13751,383
обласний бюджет
- 45,0 місцеві
бюджети 5287,548
2018-21500,0,
3 них
державний
бюджет - 15000,0
обласний бюджет
- 45,0 місцеві
бюджети - 6455,0

Обласний
бюджет

45,0

Місцевий
бюджет

1200,318

Місцевий
бюджет

673,753

Забезпечення
утримання
закладів освіти на
рівні, достатньому
для виконання
вимог нових
стандартів освіти

10

1

2

3

4

6. Виготовлення
генплану і благоустрій
території з відведенням
атмосферних вод з
території комунального
закладу «Центр
туристсько-краєзнавчої
творчості учнівської
молоді» Херсонської
обласної ради

2015 рік

7. Укріплення масиву
ґрунтів основи
фундаментів будівлі
комунального закладу
«Центр туристськокраєзнавчої творчості
учнівської молоді»
Херсонської обласної
ради

2016-2018
роки

8. Капітальний ремонт
системи каналізації та
будівлі комунального
закладу «Центр
туристсько-краєзнавчої
творчості учнівської
молоді» Херсонської

2016-2018
роки

5
Мирненська сільська
рада

6
Місцевий
бюджет

7
1362, 521

Відділ освіти
Олешківської районної
державної адміністрації
Управління обласної
державної адміністрації:
освіти і науки,
капітального будівництва,
Департамент фінансів
обласної державної
адміністрації,
комунальний заклад
«Центр туристськокраєзнавчої творчості
учнівської молоді»
Херсонської обласної
ради
Департаменти обласної
державної адміністрації:
освіти, науки та молоді,
будівництва та розвитку
інфраструктури, фінансів,
комунальний заклад
«Центр туристськокраєзнавчої творчості
учнівської молоді»
Херсонської обласної
ради
Департаменти обласної
державної адміністрації:
освіти, науки та молоді,
будівництва та розвитку
інфраструктури, фінансів; •
комунальний заклад
«Центр туристсько-

Місцевий
бюджет

2050,956

Загальна
вартість 134,200
у т,ч.:
Обласний
бюджет

2015-134,2

Загальна
вартість 974,200
у т.ч.:
Обласний
бюджет

Ліквідація
процесів
підтоплення
будівлі
навчального
закладу

Ліквідація
аварійного стану
будівлі
навчального
закладу

2016-324,7
2017-324,7
2018-324,8

Загальна
вартість 2890,000
у т.ч.:
Обласний
бюджет

8

2016-90,0
2017-1400,0

Ліквідація
аварійного стану
будівлі
навчального
закладу

и

1

8.

2

3
обласної ради

4

9. Будівництво окремо
розташованої автономної
газової топкової
комунального закладу
«Центр туристськокраєзнавчої творчості
учнівської молоді»
Херсонської обласної
ради

2017-2018
роки

10. Капітальний ремонт
енергокомунікацій
будівлі комунального
закладу «Центр
туристсько-краєзнавчої
творчості учнівської
молоді» Херсонської
обласної ради

2017 рік

11. Придбання сучасного
обладнання для
навчальних кабінетів
закладів освіти

2017 рік

1. Оновлення наявної
Забезпечення
матеріально-технічної,
територіальної
доступності повної навчально-методичної
загальної середньої бази опорних закладів
освіти
освіти

2018 рік

5
краєзнавчої творчості
учнівської молоді»
Херсонської обласної
ради
Департаменти обласної
державної адміністрації:
освіти, науки та молоді,
будівництва та розвитку
інфраструктури, фінансів,
комунальний заклад
«Центр туристськокраєзнавчої творчості
учнівської молоді»
Херсонської обласної
ради
Департаменти обласної
державної адміністрації:
освіти, науки та молоді,
будівництва та розвитку
інфраструктури, фінансів,
комунальний заклад
«Центр туристськокраєзнавчої творчості
учнівської молоді»
Херсонської обласної
ради
Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації

Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
райдержадміністрації,
районні, сільські, селшцні

6

Обласний
бюджет

7
2018 -1400,0

Загальна
вартість 629,500
У т.ч.:
2017-314,7
2018-314,8

Загальна
вартість 80,000
у т.ч.:
Обласний
бюджет

2017-80,0

Обласний
бюджет

Загальна
вартість 11692,856
у т.ч.:

Обласний
бюджет'
Місцеві

2017-11692,856
Загальна
вартість 2400,00
у т.ч.:

8

Ліквідація
процесів
підтоплення
будівлі
навчального
закладу

Упередження
виникнення
пожежонебезпечних ситуацій

Створення умов
для підвищення
якості освіти у
навчальних
закладах
Раціональне та
ефективне
використання
наявних ресурсів і
матеріально-

12
1

2

3

4

5
ради

9.

Здійснення
координації
інноваційної
діяльності та
дослідноекспериментальної
роботи у
загальноосвітніх
навчальних
закладах області

1. Апробація та
впровадження новітніх
вітчизняних,
європейських і світових
педагогічних технологій

Щороку

2. Навчально-методичне
забезпечення закладів
освіти - учасників
всеукраїнських науковопедагогічних проектів
«На крилах успіху»,
«Інтелект України»

2018 рік

Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
комунальний вищий
навчальний заклад
«Херсонська академія
неперервної освіти»
Херсонської обласної
ради
Департамент освіти,
науки та молоді обласної
державної адміністрації,
райдержадміністрації,
міські, сільські, селищні
ради

6
бюджети

Обласний
бюджет
Місцеві
бюджети
Інші джерела

10.

Забезпечення
стандарту якості
освіти в усіх
територіальних
громадах області

1. Надання грантів для
реалізації проектів у
сфері розробки та
застосування
інноваційних технологій
в освітньому процесі,
науково-пошуковій
роботі
2. Впровадження

Щороку до Департамент освіти,
01
науки та молоді обласної
листопада державної адміністрації
Обласний
бюджет

2018

Департамент освіти,

Обласний

7
2018- 2400,00,
3 них
обласний бюджет
-480,0
місцеві бюджети
-1920,0
Вкладання
коштів не
потребує

8
технічної бази
закладів освіти

Підвищення
якості освіти

Загальна
вартість 2640.00
у т.ч.:
2018-2640,00,
3 них
обласний бюджет
-528,0
місцеві бюджети
-1584,0
інші джерела 528.0
Загальна
вартість 1000,00
у т.ч.:
2015-250,00
2016 - 250,00
2017-250,00
2018-250,00
Загальна

1

13
1

2

3
інтерактивної системи
підтримки навчання та
перевірки знань

4

5
науки та молоді обласної
державної адміністрації

6
бюджет

7
вартість 400,00
у т.ч.:

8

2018-400,00
Всього по Програмі:

Всього

Державний
бюджет

Загальна сума
144665,496
2015-8759,689
2016-19094,22
2017-86571,987
2018-30239,6
у т.ч.:
74389,428
2015-7748,925
2016-17009,12
2017-33734,983
2018-15000,0

Обласний
бюджет

41321,956
2015-384,2
2016 -664,7
2017-36530,456
2018-3742,6

Інші місцеві
бюджети

29322,512
2015-626,564
2016-1420,4
2017-16306,548
2018-10969,0

Інші джерела

528,0
2015-0
2016-0
2017-0
2018-528,0

