
 
 
 
 
 
Про стан підготовки навчаль-
них закладів області до нового 
2017/2018 навчального року 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, з метою забезпечення належних умов для проведення навчально-
виховного процесу у навчальних закладах області, враховуючи інформацію 
про стан підготовки навчальних закладів до нового 2017/2018 навчального 
року (додається): 

1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

1.1. Провести моніторинг ефективності функціонування наявної мережі 
навчальних закладів, здійснити заходи щодо її оптимізації з метою забезпе-
чення рівного доступу до якісної освіти. 

1.2. Вжити до 01.09.2017 року заходів щодо завершення комплектування 
навчальних закладів педагогічними кадрами, працевлаштування вивільнених 
унаслідок оптимізації їх мережі працівників. 

1.3. Прискорити роботу щодо підготовки систем теплопостачання нав-
чальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення їх твер-
дим паливом. 

1.4. З 01.09.2017 року організувати підвезення учнів та педагогічних 
працівників, які проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних 
закладів, у тому числі опорних шкіл. Вжити заходів щодо безперебійного 
забезпечення шкільних автобусів паливно-мастильними матеріалами, запасни-
ми частинами для своєчасного ремонту.  

1.5. До завершення бюджетного 2017 року забезпечити освоєння коштів, 
виділених на зміцнення та оновлення навчальної, матеріально-технічної бази 
закладів, проведення капітальних та поточних ремонтів. 
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1.6. Розглянути можливість виділення коштів з місцевих бюджетів на: 
1.6.1. Організацію харчування учнів 1-4 класів, учнів, батьки яких є (бу-

ли) учасниками антитерористичної операції, учнів 5-11 класів, які отримують 
допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям”. 

1.6.2. Ремонт автодоріг за маршрутами підвезення учнів до навчальних 
закладів у сільській місцевості. 

1.6.3. Створення умов для організації навчального процесу дітей з особ-
ливими освітніми потребами. 

1.7. Здійснювати моніторинг потреби у кваліфікованих робітниках та 
фахівцях для їх підготовки у професійно-технічних та вищих навчальних 
закладах відповідно до вимог ринку праці. 

2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
2.1. Вживати заходів щодо впорядкування мережі професійно-технічних 

навчальних закладів, орієнтованих на підготовку робітничих кадрів та фахівців, 
відповідно до потреб регіонального ринку праці. 

2.2. Залучати роботодавців до впровадження дуальної системи навчання 
в закладах професійно-технічної освіти, створення навчально-виробничих діль-
ниць.  

3. Про виконання розпорядження поінформувати обласну державну 
адміністрацію до 20 жовтня 2017 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


