від 06 вересня 2018 року

№ 223-р

Про стан готовності навчальних закладів
району до нового 2018/2019 навчального
року та виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
виконавчими комітетами сільських,
селищних рад у галузі освіти
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 24 філії (з них 2 філії тимчасово припинили діяльність у зв’язку з
відсутністю дітей – філія «Грузька загальноосвітня школа» та філія
«Розкішненська 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 1 навчальновиховний комплекс «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад», 16 філій опорних шкіл «загальноосвітня
школа – дошкільний навчальний заклад» та 11 закладів дошкільної освіти.
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 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. Рішенням районної ради
від 06 липня 2018 року № 304 призначено директора установи. 20 серпня
2018 року відбувся конкурс на заміщення вакантних посад фахівців даної
установи відповідно до штатного розпису.
Станом на 16 серпня 2018 року в усіх навчальних закладах проведено
поточні ремонти, а саме: побілка та фарбування класних кімнат, коридорів,
службових приміщень. Також, здійснено ряд капітальних та поточних ремонтів
у дошкільних навчальних закладах.
У Побузькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проводиться
реконструкція приміщення з запровадженням енергоефективних заходів: заміна
вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення фасаду та покрівлі, заміна
системи опалення. Кошторисна вартість якої складає 18205,9 тис. грн. На даний
час по даному об’єкту придбано та встановлено вікна на суму 1355,4 тис. грн.,
змонтовано систему опалення (393,4тис. грн.), проведено улаштування покрівлі
на суму 1534, 9 тис. грн., утеплення фасаду – 1898 тис. грн., встановлення
дверей – 132,5 тис. грн. Будівельні роботи становлять – 885,4тис.грн. Всього
загальна сума – 6199,8 тис. грн.
Завершено підготовку навчальних закладів до нового навчального року та
до роботи в осінньо-зимовий період. Проведено гідравлічне випробовування
теплових мереж. Підписані акти готовності в інспекції Держенергонагляду у
Кіровоградській області 30 липня 2018 року. Проведено навчання
відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію теплових установок
та мереж. Станом на 06 вересня 2018 року заплановано навчання кочегарів.
Проводяться поточні ремонти у всіх закладах освіти району. У філії НВК
«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка
«Троянська загальноосвітня школа» проведено заміну вікон на
енергозберігаючі на суму 185 тис. грн. Здійснено заміну вікон на
енергозберігаючі у філії НВК «Голованівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка «Межирічківська загальноосвітня школа» на
суму 85 тис. грн. та філії НВК «Голованівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка «Журавлинська загальноосвітня школа –
дошкільний навчальний заклад» на суму 62 тис. грн.
Станом на серпень 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.
Використано з місцевого бюджету 4 млн. грн., планується у 2018 році
використати – 4 млн. грн.
У закладі дошкільної освіти № 3 «Малятко» (смт Голованівськ,
вул. Міклея) планується капітальний ремонт котельні, який має завершитись до
початку опалювального сезону. Кошторисна вартість даного проекту становить
1544000 тис. грн. Використано 45 тис. грн. на виготовлення проектнокошторисної документації.
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У закладі дошкільної освіти № 1 «Орлятко» (смт Побузьке) планується
заміна вікон на енергозберігаючі. Вартість робіт складає 2,6 млн. гривень.
Використано 73 тис. грн. з місцевого бюджету на виготовлення проектнокошторисної документації.
В усіх навчальних закладах району створено умови для харчування
дітей (вартість харчування 1 дитини в день – 12 грн.). Безкоштовним гарячим
харчуванням у закладах освіти забезпечені діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,
діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивному класі,
діти-інваліди, діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. У
закладах дошкільної освіти діти з багатодітних сімей отримують харчування за
пільговою знижкою – 50% від встановленої для батьків плати. Учні 5-11 класів
мають можливість харчуватися за батьківську доплату. Крім того, для учнів
яким організовано підвіз на навчання до опорних шкіл, організовано
трьохразове харчування. Вартість харчування 1 дитини в день становить:
Голованівський округ – 23 грн., Побузький округ – 18 грн., Перегонівський
округ – 18 грн.
Проведено тендери на вугілля по НВК «Голованівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія», НВК «Перегонівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»,
Побузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Розпочато відвантаження
вугілля до даних філій. Заготівля альтернативного палива проводитиметься
перед опалювальним сезоном.
По опорних закладах НВК «Голованівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка – гімназія», НВК «Перегонівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»,
Побузька загальноосвітня І-ІІІ ступенів розроблені та затверджені маршрути
слідування шкільних автобусів.
У закладах освіти району працюють 415 педагогічних працівників. Станом
на 16 серпня 2018 року є потреба в педагогічних кадрах.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня
1999 року № 339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів
виконавчої влади», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до плану роботи районної державної адміністрації
відділом
освіти,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації
в
2017/2018 навчальному році перевірявся стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських рад
у галузі освіти.
Результати перевірок показали, що виконавчими комітетами сільських,
селищних рад забезпечуються у межах наданих повноважень доступність і
безоплатність освіти на відповідній території, можливість навчатися в школі
державною мовою відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту».
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Сільськими, селищними радами здійснюється організація обліку дітей
дошкільного та шкільного віку, який ведеться окремими списками. Згідно з
Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 646, облік
дітей і підлітків шкільного віку організовують органи місцевого
самоврядування. У Голованівському районі виконавчі комітети сільських та
селищних рад погоджують списки дітей та підлітків шкільного віку.
Здійснюється контроль за відвідуванням дітьми школи.
Разом з тим, ряд делегованих повноважень, визначених Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», залишаються поза увагою
виконавчого комітету, зокрема:
головним недоліком роботи рад є те, що не ведеться систематично облік
дітей та підлітків шкільного віку, що є порушенням Інструкції з обліку дітей та
підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 року № 646, не ведеться облік дітей дошкільного віку;
не закладаються кошти на організацію дозвіллі для дітей, які проживають
на території села або селища.
Враховуючи вищевикладене, рішення
адміністрації від 31 серпня 2018 року № 19:

колегії

районної

державної

1. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад:
дотримуватися Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року
№ 646, у частині здійснення організації обліку дітей і підлітків шкільного віку;
планувати кошти на покращення оздоровлення та організацію дозвілля для
дітей, які проживають на відповідній території.
2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
тримати на постійному контролі стан підготовки до нового навчального
року закладів освіти району;
продовжити виконання районних програм «Вчитель» на 2014-2020 роки,
«Шкільний автобус» на 2014-2020 роки, «Дитяче харчування» на 20162020 роки;
протягом 2018-2019 навчального року тримати на контролі забезпечення
безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових
категорій;
продовжувати роз’яснювальну роботу серед директорів, педагогічних
працівників, учнів та батьків щодо реорганізації закладів освіти району.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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державної адміністрації
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