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Головував:
ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович
Секретар:
ЛУЖАНСЬКА Л.В.

-

голова Голованівської
державної адміністрації

районної

- керівник апарату районної державної адміністрації

У засіданні взяли участь члени Ради регіонального розвитку Голованівського
району
На засіданні Ради регіонального розвитку були присутні: керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, директори опорних шкіл,
сільські, селищні голови - (список додається).
Порядок денний:
1. Про заходи щодо підвищення якості освіти у сільській місцевості.
Доповідач: Туз С.В. - начальник відділу освіти, молоді та спорту районної
державної адміністрації
І. СЛУХАЛИ:
ІНФОРМУВАВ:

Задавав запитання:

Про заходи щодо підвищення якості освіти у
сільській місцевості.
Туз С.В. - начальник відділу освіти, молоді та
спорту районної державної адміністрації
– текст інформації додається до протоколу
Голімбієвський О.Д.

2
Який стан використання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» у 2018 році?
Відповідь давав:

Туз С.В.
Згідно розпорядження голови Кіровоградської
облдержадміністрації
№ 265-р «Про розподіл
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» у 2018 році, організацію
контролю за використання зазначеної субвенції» для
закладів загальної середньої освіти виділено з
державного бюджету виділено субвенцію на нову
українську школу в сумі 771,9 тис. грн. Також
забезпечено співфінансування з місцевого бюджету
в сумі 313,3 тис. грн..

Задавав запитання:

Кучмій Б.Б.
Який стан забезпечення рівного доступу для дітей з
особливими освітніми потребами?

Відповідь давав:

Туз С.В.
Відповідно до рішення Голованіської районної ради
від 06 квітня 2018 року № 298 в районі створено
інлюзивно-ресурсний центр, затверджено Статут
комунальної
установи
«Інклюзивно-ресурсний
центр Голованівської районної ради Кіровоградської
області».
У закладах загальної середньої освіти відкрито 25
інклюзивних класів. До штатних розписів закладів
освіти введено 25 посад асистентів вчителя.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення Ради регіонального розвитку
Голованівського району № 4 (додається).

Голова районної
державної адміністрації
Виконавчий секретар Ради

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Л.ЛУЖАНСЬКА

Про заходи щодо підвищення
якості освіти у сільській місцевості
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації Туза С.В. «Про заходи щодо підвищення якості
освіти у сільській місцевості», Рада регіонального розвитку Голованівського
району відмічає, що з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти та
забезпечення автономії навчальних закладів, систему загальної середньої освіти
району становлять 3 опорних заклади загальної середньої освіти, у складі яких
перебувають 20 філій (4 філії тимчасово припинили діяльність у зв’язку з
відсутністю дітей – філія «Грузька загальноосвітня школа», філія
«Розкішненська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад», філія
«Роздольська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад», філія
«Лебединська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»).
Водночас робота освітніх закладів району спрямовується на реалізацію
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти,
забезпечення створення нового освітнього середовища та формування
сучасного освітнього простору відповідно до Концепції Нової української
школи.
Потреби населення району у дошкільній освіті забезпечують 5 закладів
дошкільної освіти, 1 навчально-виховний комплекс «Перегонівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» та 22
філії опорних шкіл «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад».
Послуги з забезпечення дітей району позашкільною освітою надають 2
позашкільних заклади – Голованівський будинок дитячої та юнацької творчості
та Побузький центр дитячої та юнацької творчості (1 філія Голованівського
районного будинку дитячої та юнацької творчості у Перегонівському
навчально-виховному об’єднанні).
Рішенням сесії Голованівської районної ради від 06 липня 2018 року № 312
«Про внесення змін до структури Голованівського освітнього округу»
розпочато процес реорганізації закладів освіти району, внесено зміни до
структури Голованівського освітнього округу, перейменовано опорні заклади
освіти у ліцеї.
Відповідно до рішення сесії Голованівської районної ради від 06 квітня
2018 року № 298 для забезпечення навчання дітей з особливими освітніми
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проблемами утворено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр»
Голованівської районної ради Кіровоградської області.
В районі здійснюється впровадження освітньої реформи «Нова українська
школа».
Учителі початкових класів, які навчають учнів 1-х класів у 2018-2019
навчальному році пройшли навчання відповідно до концепції «Нова українська
школа».
Станом на листопад 2018 року по об’єкту «Будівництво дощкільного
навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт. Голованівськ
Голованівського району Кіровоградської області» триває будівництво
дошкільного закладу «Веселка». Вартість будівництва становить 27,6 млн. грн.
У закладі дошкільної освіти «Малятко» (смт Голованівськ, вул. Міклея)
проводиться капітальний ремонт котельні.
Враховуючи вищевикладене,
Рада регіонального розвитку району
ВИРІШИЛА:
1. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
тримати на постійному контролі якість освіти району;
продовжити виконання районних програм в галузі освіти;
тримати на контролі забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням
учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій протягом 2018-2019 навчального
року;
продовжувати роз’яснювальну роботу серед директорів, педагогічних
працівників, учнів та батьків щодо реорганізації закладів освіти району;
продовжити процес реорганізації закладів освіти району, внести зміни до
структури Голованівського освітнього округу;
перейменувати опорні заклади освіти у ліцеї з січня 2019 року;
підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з даного питання до 01 грудня 2018 року.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

заступника

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

