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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про стан підготовки навчальних закладів області 

до нового 2016/2017 навчального року 

Для забезпечення надання якісних освітніх послуг в області функціонує  
783 загальноосвітніх навчальних заклади.  

Департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації здійснено 
моніторинг ефективності функціонування мережі загальноосвітніх навчальних 
закладів, вивчено стан та перспективи розвитку демографічної ситуації районів/ 
міст області. Органами освіти районів та міст розроблено перспективні плани 
оптимізації мережі та маршрутів підвозу учнів до інших навчальних закладів 
при  проведенні оптимізації. 

На кінець 2015/2016 навчального року залишалося функціонувати 284 
школи  з малою наповнюваністю учнівського контингенту, з них: 11 шкіл І ст. 
із наповнюваністю до 10-ти учнів, 106 шкіл І-ІІ ст. – до 40 школярів, 167 шкіл 
І-ІІІ ст. – до 100 учнів. Найбільше таких закладів у Білогірському – 19, 
Віньковецькому – 12, Ізяславському – 20, Кам’янець-Подільському – 16, 
Красилівському – 21, Старокостянтинівському – 16, Теофіпольському – 12, 
Чемеровецькому – 20 та по 13 у Шепетівському, Волочиському, Новоушиць-
кому районах. Частка таких навчальних закладів у загальній мережі становить 
36,2 відсотка. Проектна потужність шкіл використовується в середньому на 
45 відсотків. Середня наповнюваність класів у школах сільської місцевості – 
10 учнів (по Україні – 13,2). 

За попередньою інформацією з районів та міст до початку навчального 
року заплановано закрити 10 загальноосвітніх навчальних закладів, із них 
6 ЗОШ І-ІІ ступенів та 4 ЗОШ І ступеня, реорганізувати 61 навчальний заклад. 

На 15 липня в області закрито 6 шкіл (Ізяславський район – 4, Старо-
костянтинівський – 1, Чемеровецький – 1); реорганізовано 28, 17 з них на пони-
ження ступеня (у Білогірському – 1, Городоцькому – 2, Деражнянському – 3, 
Ізяславському – 6, Кам’янець-Подільському – 2, Теофіпольському – 1, Ста-
рокостянтинівському – 3, Чемеровецькому – 2, Хмельницькому – 1, Полонсь-
кому – 7 районах). 

В інших районах не проведено жодних заходів з оптимізації мережі 
загальноосвітніх навчальних закладів та приведення її у відповідність із 
освітніми запитами населення.  
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У травні проведено обласний конкурс на кращий опорний навчальний 
заклад. За його підсумками переможцями визначено Ізяславський навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ст. № 5 ім. О.П.Онищука, 
гімназія”, Летичівський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
школа І-Ш ступенів-ліцей”, Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Полонської міської ради і Старосинявський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія”.  

На зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів, енергозбе-
реження та придбання шкільних автобусів передбачено видатки з державного 
бюджету на суму 9 млн. 380 тис. гривень. 

У минулому навчальному році в усіх загальноосвітніх навчальних 
закладах створено умови для харчування учнів. Діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які нав-
чаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учні 1-4 класів із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим сім’ям”, забезпечені безкоштовним харчуванням 
за рахунок коштів освітньої субвенції та місцевих бюджетів. Середня вартість 
обіду становила 6,13 грн. (райони/міста – 7,58 грн., селищні/сільські ради – 
4,68 грн.). 

Для забезпечення харчуванням інших категорій школярів органами 
місцевого самоврядування передбачено відповідні видатки з місцевих бюд-
жетів.  

Натуральні норми харчування виконуються на 86,3% (райони/міста – 80%, 
селищні/сільські ради – 80,2%). Середня вартість обіду – 6,53 грн. (райони/ 
міста – 7,06 грн., селищні/сільські ради – 6,03 грн.).  

Для потреб дітей дошкільного віку в області функціонує 785 дошкільних 
навчальних закладів, в яких виховується 47,2 тис. дітей. Середній відсоток 
охоплення дітей віком від 3 до 6 років – 96% ( в Україні – 93%).  

Цьогоріч на Хмельниччині відкрито 2 та реконструйовано 1 дошкільний 
навчальний заклад, створюються додаткові групи у функціонуючих дитячих 
садках. Усього, відповідно до плану розвитку мережі дошкільних навчальних 
закладів на 2016 рік, створено 140 та  планується створити ще 745 додаткових 
місць. 

При цьому міські дошкільні заклади перевантажені. Найбільше, у місті 
Хмельницький, де на 100 місцях виховується 159 дітей. Крім того, тут черга на 
влаштування дітей віком від 2 до 5 років більше як 3,5 тис. дітей.  

Залишається актуальним питання покращення матеріально-технічної 
бази навчальних закладів. 

На будівництво, реконструкцію, капітальні та поточні ремонти закладів 
освіти з обласного та місцевих бюджетів на 2016 рік заплановано 43,3 млн. 
гривень. освоєно 9,7 млн. гривень. 
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З обласного бюджету на будівництво та капітальний ремонт заплановано 
3,7 млн. гривень. З місцевих бюджетів на капітальні видатки закладів освіти 
заплановано 27,1 млн. гривень, з яких освоєно 7,5 млн. гривень. З державного 
бюджету на поточний ремонт заплановано 27,9 млн. гривень. 

На 15 липня до нового навчального року підготовлено 581 школу, або 
74,2% від загальної кількості. 

Парк шкільних автобусів становить 369 одиниць, 333 з яких задіяно у 
підвезенні, 19 – потребують часткового ремонту і стоять у резерві, 10 – 
підлягають списанню, 7 – передано у військкомати. 

Із загальної кількості шкільних автобусів близько 40 одиниць із терміном 
експлуатації понад 15 років, 14 потребують негайної заміни. 

Підвезення дітей та педпрацівників організовано по 541 діючому марш-
руту із 820 населених пунктів до 331 школи.  

Відповідно до чинного законодавства придбання шкільних автобусів здійс-
нюється для загальноосвітніх навчальних закладів, які буде оптимізовано/ 
об’єднано/реорганізовано, виключно за принципом співфінансування за ра-
хунок залишків освітньої субвенції (державного бюджету) та коштів місцевих 
бюджетів. Хмельниччині для цих цілей виділено 31 200,0 тис. гривень. 

Забезпеченість підручниками учнів 4 та 7 класів у 2015/2016 навчаль-
ному році за кошти державного бюджету становила 45 відсотків.  

Додатково на придбання підручників виділено 2,3 млн.грн., які розпо-
ділено пропорційно до кількості учнів між загальноосвітніми закладами 
області. Це дасть змогу забезпечити підручниками цю категорію школярів 
орієнтовно на 68 відсотків.  

Забезпечення педагогічними кадрами навчальних закладів області у 
минулому навчальному році становило 99,6 відсотка. На 15 липня цей показ-
ник становить 99,4 відсотка. Вакансії, в основному, в навчальних закладах 
віддалених населених пунктів з малою наповнюваністю учнів. Найбільша 
проблема із заповненням вакансій учителів англійської і німецької мов, фізики, 
математики та інформатики.  

Підготовку робітничих кадрів забезпечують 32 професійно-технічних 
навчальних заклади державної форми власності та 50 навчальних закладів 
інших форм власності та підпорядкування.  

З метою оптимального упорядкування мережі професійно-технічних 
(професійних) навчальних закладів в області розроблено регіональний план 
розвитку професійно-технічної освіти. 

До Міністерства освіти і науки України направлено лист щодо погод-
ження здійснення реорганізації 8 професійно-технічних навчальних закладів, 
що дасть можливість усунути дублювання професій, за якими здійснюється 
підготовка робітничих кадрів у цих закладах, більш раціонально використову-
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вати навчально-матеріальну та соціально-побутову базу та зекономити бюд-
жетні кошти на оплату праці працівників на 2833,6 тис.грн. на рік (внаслідок 
об’єднання буде скорочено 94,5 штатних одиниці). 

Обсяг регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 
наступний навчальний рік становить 4260 осіб, зокрема 1865 осіб для навчаль-
них закладів, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. На 15 липня 
план регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів виконано на 
50,8 % (2164 особи).  

Потреба у фінансуванні на 2016 рік для професійно-технічних навчальних 
закладів області становить 211001,3 тис. гривень. Видатки на підготовку робіт-
ничих кадрів затверджено на сесіях Хмельницької обласної ради та міських 
(міст обласного значення) рад на суму 134644,9 тис.грн., що забезпечує потребу на 
63,8 відсотки. Стабілізаційною дотацією з державного бюджету для закладів, 
розташованих у містах обласного значення, виділено 18237,1 тис. гривень. Крім 
того, передбачено іншу субвенцію з обласного бюджету на суму 1634,9 тис.грн. 
(залишок коштів субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного 
бюджету місцевим бюджетам за 2015 рік). Затверджені бюджетні асигнування 
разом із стабілізаційною дотацією забезпечують потребу по області в середньому 
на 8 місяців. 

Залишається проблемним питання виплат за захищеними статтями ви-
датків на січень ДНЗ “Подільський центр ПТО”. Небюджетна заборгованість із 
заробітної плати за січень становить 628,3 тис.грн., стипендії – 356,0 тис. гривень.  

Проводиться підготовка матеріально-технічної бази професійно-техніч-
них навчальних закладів. На ремонтні роботи спрямовано 1100,1 тис.грн. влас-
них надходжень навчальних закладів, відремонтовано 9 котелень, 144 метри 
теплотраси, 12,1 тисячі метрів дахів, замінено 48 вікон та 23 дверей.  

Підготовку кваліфікованих спеціалістів забезпечують 30 вищих навчаль-
них закладів І-ІУ рівнів акредитації, із них: 6 університетів, 2 академії, 3 інсти-
тути, 13 коледжів, 3 технікуми, 3 училища, підпорядковані трьом міністерствам 
України. 

Наразі до вищих навчальних закладів проходить вступна кампанія. 
Ліцензований обсяг прийому по області у 2016 році становить 19927 осіб.  

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В.Кальніченко 
 
 
 


