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Про готовність навчальних
закладів області до роботи
у новому 2016/17 навчальному році
Згідно зі статтею 14 Закону України «Про освіту», відповідно до заходів,
затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
26 квітня 2016 року № 303, наказу управління освіти і науки обласної
державної адміністрації від 15 липня 2016 року АГ» 211 місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування здійснюється
системна робота щодо якісної та своєчасної підготовки навчальних закладів
області до нового навчального року.
На сьогодні, завдячуючи співпраці місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради та за підтримки
народних депутатів України, з бюджетів різних рівнів залучено близько
81,7 млн грн (з державного бюджету, в тому числі залишки освітньої
субвенції, - 46,9 млн грн, з місцевих - 34,8 млн грн) на поліпшення
матеріально-технічної бази навчальних закладів області та підготовку до
2016/17 навчального року.
Пріоритетними завданнями у ході роботи є проведення ремонтів
покрівель, котелень, систем опалення та заміна низькоефективних і аварійних
котлів, впровадження заходів з підвищення енергоефективності будівель
закладів освіти (заміна вікон, утеплення фасадів тощо).
За прогнозними даними, 01 вересня 2016 року розпочнуть роботу
467 загальноосвітніх навчальних закладів і 466 дошкільних навчальних
закладів. Станом на 10 серпня готовність закладів освіти до нового навчального
року складає 87%. У навчальних закладах Великоолександрівського,
Каланчацького, Чаплинського районів триває комісійний огляд приміщень, в
окремих школах області завершуються ремонтні роботи.
За оперативними даними місцевих органів управління освітою, в межах
підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду завершено
будівельні роботи на 231 об’єкті. У розрізі пріоритетних напрямків
відремонтовано 40 покрівель, проведено ремонти 20 систем опалення та
17 котелень із заміною застарілих котлів. За рахунок реалізації заходів з
енергозбереження замінено вікна у 34 навчальних закладах, утеплено дахи,
фасади у 6 школах і садках. На 99 освітніх об’єктах проведено
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загальнобудівельні роботи, у тому числі відремонтовано 16 туалетних кімнат,
14 спортивних залів, 10 їдалень.
У поточному році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 13 липня 2016 року № 480-р передбачено фінансування за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 19,091735 млн грн на
21 інвестиційний проект галузі освіти.
Одночасно за рахунок державної субвенції місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток окремих територій, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395, передбачено
фінансування у сумі 21,4865 млн грн на 44 об’єкти галузі освіти.
З метою підвищення якості, доступності та ефективності освіти у
Скадовському, Горностаївському районах і Кочубеївській об’єднаній
територіальній громаді створено 5 освітніх округів та визначено опорні школи і
філії.
У вересні 2016 року планується створення ще 7 опорних шкіл у
Великоолександрівському, Іванівському, Новотроїцькому та Чаплинському
районах.
Станом на 10 серпня 2016 року в загальноосвітніх навчальних закладах
області в наявності 4322 тонни умовного палива (33% від загальної потреби на
опалювальний період, виходячи з потужності котлів), а саме: вугілля 4976 тонн, дров - 1836 куб. м, брикетів - 337 тонн.
У повному обсязі забезпечено паливом освітні об’єкти Високопільського,
Каланчацького, Чаплинського районів та м.Каховки, на рівні 50% Великоолександрівського, Голопристанського, Горностаївського, Іванівського
районів.
Разом з тим, потребують посиленої уваги та активізації роботи наступні
питання.
Низьким залишається рівень фінансування з місцевих бюджетів на
поліпшення
матеріально-технічної
бази
освітніх
закладів
у
Великолепетиському 6,6 тис. грн на один навчальний заклад,
Високопільському - 3,8 тис. грн, Горностаївському - 3,1 тис. грн та
Іванівському - 6,5 тис. грн районах (середній показник по області 34,3 тис. грн, без урахування м.Херсона - 26,0 тис. грн).
На рівні менше
10% забезпечено твердим паливом об’єкти
Великолепетиського, Верхньорогачицького та Каховського районів. Причиною
такого стану справ є оскарження тендерних процедур, що призвело до
відтермінування завершення таких процедур.
Для сталої організації навчально-виховного процесу опорні школи за
потреби будуть додатково забезпечені автобусами для підвезення учнів. На
сьогодні триває тендерна процедура щодо їх закупівлі, орієнтовні терміни
поставки автобусів — до середини жовтня поточного року. У зв’язку з цим
районним державним адміністраціям необхідно передбачити можливі шляхи
забезпечення підвезення дітей і вчителів до опорних шкіл протягом І чверті
навчального року.
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Не забезпечено належний контроль за ефективністю використання
освітньої субвенції на придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів.
Загальний відсоток забезпечення підручниками для учнів 4-го класу становить
66,32%, для 7-го класу - 64,49%.
У Великоолександрівському та
Нижньосірогозькому районах не укладено жодної угоди на поставку
підручників, тоді як забезпеченість ними складає 50% і 48% відповідно.
У м. Нова Каховка, Білозерському, Верхньорогачицькому, Іванівському,
Каланчацькому та Олешківському районах не виділено кошти з місцевих
бюджетів на закупівлю підручників, у зв’язку з чим близько третини учнів 4-х і
7-х класів не отримають повний комплект підручників.
Зміни у законодавстві стосовно закупівлі природного газу призвели до
напруженої ситуації з його постачанням у січні - лютому 2016 року.
Разом з тим, у 2015 році у зв’язку з несвоєчасним проведенням
розрахунків за спожитий газ (через розбіжність термінів отримання освітньої
субвенції та граничних термінів оплати за енергоносії) начальним закладам
області було нараховано штрафні санкції у розмірі близько 2,0 млн грн, що
спричинило соціальне напруження на початку опалювального періоду.
На сьогодні всі райони, крім Скадовського, провели відповідні тендерні
процедури на закупівлю природного газу до кінця 2016 року. Відсутність
договору на закупівлю природного газу, поточна заборгованість освітньої
галузі Скадовського району за спожитий у 2016 році газ, яка складає близько
1,7 млн. грн, ставить під загрозу належне проходження навчальними закладами
опалювального періоду.
Враховуючи викладене, з метою створення умов для здобуття дітьми
якісної освіти, успішної реалізації завдань зі зміцнення навчально-матеріальної
бази освітніх закладів, їх підготовки до нового 2016/17 навчального року та
опалювального періоду, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої
статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації:
1.1. Забезпечити контроль щодо сталого початку навчальними закладами
області нового 2016/17 навчального року та опалювального періоду.
1.2. Забезпечити контроль за організацією заходів безпеки та запобігання
травмуванню учасників навчально-виховного процесу, а також моніторинг
робіт з капітального ремонту і реконструкції об’єктів навчальних закладах, що
фінансуються за рахунок коштів державної субвенції та державного фонду
регіонального розвитку.
1.3. До 05 вересня 2016 року поінформувати обласну державну
адміністрацію про початок нового 2016/17 навчального року та готовність
закладів освіти до опалювального сезону.
2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення, Кочубеївському сільському голові об’єднаної
територіальної громади Дударю 1.1.:
2.1.
Вжити заходів для сталого початку нового 2016/17 навчального рок
та стабільного проходження освітніми закладами опалювального періоду.
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2.2. Взяти на контроль питання своєчасного проведення тендерних
процедур, укладання договорів на закупівлю та своєчасне постачання продуктів
харчування, пально-мастильних матеріалів, твердого палива, енергоносіїв,
підручників.
2.3. Проаналізувати та здійснити, у разі потреби, перерозподіл
бюджетних асигнувань на оплату енергоносіїв, закупівлю підручників. Вжити
дієвих заходів для забезпечення фінансування та своєчасної оплати послуг з
тепло-, електро-, водо-, газопостачання, закупівлі підручників.
2.4. До 21 серпня 2016 року завершити огляд освітніх об’єктів зі
складанням актів їх готовності до нового 2016/17 навчального року.
2.5. Забезпечити готовність навчальних закладів до опалювального
періоду 2016/17 року, а саме: до 01 вересня - об’єктів, які отримують послуги з
централізованого теплопостачання, до 15 вересня - навчальних закладів з
автономними системами опалення.
2.6. До 25 серпня поточного року про проведену роботу поінформувати
управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
3. Головам районних державних адміністрацій: ВеликоолександрівськоїЦвігуненку І.M., Скадовської - Турику В.А., першим заступникам голів
районних державних адміністрацій: Горностаївської - Єрохіну О.С.,
Іванівської - Довбні С.Л., Новотроїцької - Кондратенку О.Ю., заступнику
голови Чаплинської районної державної адміністрації Ацеховському Д.М.,
рекомендувати Кочубеївському сільському голові об’єднаної територіальної
громади Дударю 1.1, забезпечити організацію підвезення дітей до опорних шкіл.
За результатами роботи до ЗО серпня 2016 року поінформувати управління
освіти і науки обласної державної адміністрації.
4. Голові Скадовської районної державної адміністрації Турику В.А.
взяти під особистий контроль питання погашення навчальними закладами
району заборгованості за спожитий у 2016 році природний газ та їх подальшого
забезпечення паливом. Про вжиті заходи до 30 серпня 2016 року
поінформувати управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Січову В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

