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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан підготовки навчальних закладів до нового 2018/2019 навчального 

року та забезпечення їх протипожежної безпеки 
 

В області функціонує 778 закладів дошкільної освіти, з яких 188 є струк-
турними підрозділами шкіл, у них виховується 47,7 тис. дітей; 729 закладів 
загальної середньої освіти, де навчанням охоплено 131,2 тис. дітей; 28 закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, у яких здобувають освіту понад 
10 тис. учнів, 31 вищий навчальний заклад І-IV рівнів акредитації (32,2 тис. 
студентів), 72 позашкільних заклади освіти, які нараховують близько 50 тис. 
вихованців. 

Вживаються заходи щодо приведення мережі закладів освіти у відповід-
ність до вимог чинного законодавства та потреб населення. 

За останні 3 роки в області створено 1895 додаткових місць для дітей до-
шкільного віку. Відкрито та введено в мережу 14 закладів дошкільної освіти 
(у 2016 – 8, 2017 – 5, 2018 – 1), з них 3 – приватної форми власності. 
Реконструйовано зі створенням додаткових місць 10 закладів дошкільної ос-
віти (по 5 у 2016-2017 роках). Відновлено роботу 2 закладів дошкільної освіти, 
відкрито 33 додаткові групи у функціонуючих закладах. 

Найбільше створено додаткових місць у м. Хмельницький – 435, Полон-
ській міській – 140, Гуменецькій сільській – 135, Війтовецькій – 118, Летичів-
ській – 60 селищних об’єднаних територіальних громадах, Красилівському – 
87, Хмельницькому, Ізяславському – по 50 місць районах. 

У 2015 році в черзі перебувало 4592 дитини, торік – 2031 дитина. 
Залишається найбільшою черга у м. Хмельницький (1535 дітей). 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 
№ 871 розроблено план дій на 2017-2019 роки поетапного створення додатко-
вих місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку (далі – План), згідно з 
яким в області передбачено створити 2311 додаткових місць для дошкільнят. 
Зокрема, заплановано відкрити 3 новобудови закладів дошкільної освіти на 
430 місць, реорганізувати 1 заклад освіти зі створенням структурного підроз-
ділу дошкільної освіти, 4 заклади дошкільної освіти зі створенням 250 додат-
кових місць, відкрити 1 заклад дошкільної освіти у пристосованому примі-
щенні (36 місць), 16 додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної 
освіти на 288 місць. 

Цього року запрацював центр розвитку дитини у складі Кам’янець-
Подільської приватної початкової школи “Школярик” з ліцензованим обсягом 
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140 осіб та відкрито 3 додаткові групи на 52 місця у Полонській міській, Мед-
жибізькій селищній об’єднаних територіальних громадах та м. Кам’янець-
Подільський. 

Спостерігається значне перевантаження дитячих садків. У середньому в 
області на 100 місць виховується 116 дітей, у міській місцевості – 137, у сіль-
ській – 86. 

Найбільше перевантаження спостерігається у містах Хмельницький – 
167, Славута – 156, Дунаївці – 146, селищах Ярмолинці – 172, Стара Синява – 
162, Чорний Острів – 152. Відтак, відповідно до Плану створення додаткових 
місць передбачено лише у містах Хмельницький та Славута. 

Низьким залишається відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у 
Розсошанській  (62%), Судилківській (72%), Гвардійській (77,4 %) сільських, 
Полонській міській (74,3%) об’єднаних територіальних громадах та Славут-
ському районі (74,2%). 

На 01 липня поточного року у приміщеннях дошкільних закладів роз-
міщено 23 початкових класи, в яких навчаються 529 дітей. З них у містах 
Шепетівка – 4, Славута – 2, Хмельницький – 1. Дев’ять класів розміщено на базі 
дошкільних закладів м. Нетішин. 

Продовжується робота щодо оптимізації закладів загальної середньої 
освіти. На 13 липня 2018 року реорганізовано шляхом приєднання, пониження 
ступеня 41 заклад загальної середньої освіти, органами місцевого самовряду-
вання прийнято рішення про ліквідацію діяльності 14 закладів (Білогірський, 
Волочиський, Деражнянський, Ізяславський, Чемеровецький райони, Сатанів-
ська, Старосинявська селищні, Ганнопільська, Жванецька сільські об’єднані 
територіальні громади) та призупинення діяльності одного закладу (Ки-
тайгородська сільська об’єднана територіальна громада). 

З метою надання якісних освітніх послуг, особливо у сільській місце-
вості, у 2017/2018 навчальному році функціонувало 15 опорних закладів освіти 
з 21 філією. За попередньою інформацією структурних підрозділів з питань 
освіти районних державних адміністрацій та органів місцевого самовряду-
вання з 01 вересня 2018 року планується створити ще 19 опорних закладів 
освіти (8 – у районах, 11 – в об’єднаних територіальних громадах). 

На 06 липня 2018 року органами місцевого самоврядування прийнято 
рішення про створення 10 опорних закладів освіти: по 1 – в Ізяславському, 
Віньковецькому, Хмельницькому районах, Антонінській селищній, Гуківській, 
Судилківській сільських об’єднаних територіальних громадах, по 2 – у Краси-
лівському районі та Лісовогринівецькій сільській об’єднаній територіальній 
громаді. 

На утримання всіх установ та закладів освіти у 2018 році передбачено  
2,1 млрд.грн., у тому числі 1,8 млрд.грн. освітньої субвенції на оплату праці 
педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, а також про-
фесійно-технічних навчальних закладів у частині надання повної загальної 
середньої освіти. 
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Цьогоріч усього виділено 99,2 млн.грн. державної освітньої субвенції на 
створення сучасного освітнього простору, оновлення матеріально-технічної 
бази кабінетів природничо-математичного напряму, у тому числі 40697,472 тис. 
грн. на придбання обладнання для перших класів, які будуть навчатися за 
програмою Нової української школи. Використання коштів передбачає поряд 
із освітньою субвенцією співфінансування та залучення місцевих бюджетів у 
співвідношенні 7030%, відповідно. 

Актуальним питанням залишається впровадження заходів з енергозбере-
ження. У цьому році на підготовку закладів освіти до нового навчального 
року, проведення заходів з енергозбереження з місцевих бюджетів виділено 56,5 
млн. грн., з них на 01 липня освоєно 16,6 млн. гривень. 

Відремонтовано 348 п/м зовнішніх та 133 п/м внутрішніх водомереж, 
у 17 школах відремонтовано внутрішню систему опалення. До кінця поточного 
року планується капітально відремонтувати 624 п/м зовнішніх тепломереж у 
7 школах та внутрішню систему опалення у 16. 

Протягом першого півріччя в 10 школах проведено утеплення фасадів, 
у 8 – 7,3 тис. м2 горищних перекриттів, у 12 – відремонтовано 10,8 тис.м2 
дахів, замінено на металопластикові 927 вікон з них 257 у районах, 448 – 
містах, 222 – громадах. 

Продовжується робота щодо переведення котелень на альтернативні 
види палива. Із 579 котелень закладів освіти на газу функціонує 317, на вугіллі – 
117, на дровах та пелетах – 84, на електроенергії – 61. Для забезпечення відпо-
відного температурного режиму в осінньо-зимовий період проводиться за-
купівля твердого палива. На 01 липня заклади освіти забезпечено вугіллям на 
30%, торфобрикетом – на 48,7%, дровами – на 34,9 відсотка. 

Парк шкільних автобусів по області становить 398 одиниць, з яких 361 за-
діяно у підвезенні. Шкільних автобусів із терміном експлуатації понад 15 
років усього 38, 20 з них здійснюють підвезення. 

В області організовано стовідсоткове підвезення учнів та педагогічних 
працівників до місця навчання, роботи і додому. У березні поточного року 
розподілено кошти освітньої субвенції для придбання шкільних автобусів за 
принципом співфінансування для адміністративно-територіальних одиниць 
(Віньковецький та Хмельницький райони – для заміни застарілої техніки; 
Ярмолинецький район, Дунаєвецька селищна та Гуківська сільська об’єднані 
територіальні громади – для розвантаження діючих маршрутів; Деражнян-
ський район, Летичівська, Війтовецька, Чемеровецька селищні, Солобко-
вецька, Судилківська сільські об’єднані територіальні громади – для органі-
зації підвезення учнів оптимізованих закладів освіти). Вже придбано 10 шкіль-
них автобусів. Залишок нерозподілених коштів освітньої субвенції для придбання 
транспорту становить12,6 млн. гривень. 

Відбувається модернізація мережі закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, створюються навчально-практичні центри за галузевим 
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спрямуванням. Для придбання новітнього обладнання та техніки в центри 
надано субвенцію з державного бюджету в сумі 3,8 млн. гривень. 

П’ять закладів професійної (професійно-технічної) освіти вперше розро-
били та надали проекти регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за 
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, 
у результаті чого для реалізації вказаних проектів надійде 30,0 млн. гривень. 

У 2018 році суттєво збільшено видатки на покращення матеріально-
технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти області – 
17,8 млн.грн., з них залишок коштів освітньої субвенції у сумі 8,8 млн.грн. 
перерозподілено на придбання сільськогосподарської техніки для створення 
ще одного навчально-практичного центру з підготовки фахівців агропромисло-
вого виробництва на базі Державного навчального закладу “Деражнянський 
центр професійно-технічної освіти”. 

Заклади освіти систематично проводять інструктажі з питань пожежної 
безпеки, ведуть журнали, відпрацьовують дії учасників освітнього процесу у 
разі виникнення пожежі з елементами комплексного об’єктового тренування; 
у приміщеннях навчальних закладів на видних місцях розміщено інструкції з 
питань пожежної безпеки та плани евакуації, знаки пожежної безпеки, пер-
винні засоби пожежогасіння; очищено шляхи евакуації; проводиться робота по 
перевірці димових та вентиляційних каналів. 

За оперативною інформацією районних державних адміністрацій та 
органів місцевого самоврядування у цьому році закладами загальної середньої 
освіти області на протипожежні заходи освоєно понад 1,2 млн.грн., проте для 
виконання всіх протипожежних заходів у цих закладах необхідно близько 
37,0 млн. гривень.  

Придбано 208 вогнегасників, на 59 об’єктах проведено вимір опору ізо-
ляції, у 2 відремонтовано блискавкозахист, у 13 – просочено дерев’яні кон-
струкції, придбано 4 пожежних рукави, здійснено ремонт пожежних гідрантів 
на 12 об’єктах, проведено опосвідчення 1286 вогнегасників. 

Значна увага приділяється протипожежним заходам у місті Хмельниць-
кий, Теофіпольському, Кам’янець-Подільському районах, Полонській міській 
об’єднаній територіальні громаді. 

Необхідно активізувати роботу щодо забезпечення протипожежної без-
пеки закладів освіти та виділення коштів на такі заходи у Городоцькому, Воло-
чиському, Полонському, Новоушицькому районах та Летичівській селищній 
об’єднаній територіальній громаді. Потребують встановлення та ремонту 
систем протипожежної сигналізації 101 заклад, просочення дерев’яних кон-
струкцій вогнетривким розчином – 491, ремонту блискавкозахисту – 79. Для 
повного забезпечення навчальних закладів первинними засобами захисту 
необхідно закупити 2242 вогнегасники. Найбільша потреба у забезпеченні 
вогнегасниками існує у навчальних закладах Ізяславського районуу – 192, 
Чемеровецької селищної – 299, Судилківської сільської – 261 об’єднаних 
територіальних громад. 
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Протипожежною автоматичною сигналізацією забезпечено 33% закладів 
загальної середньої освіти. 

Для закладів обласної комунальної власності з обласного бюджету на 
виконання протипожежних заходів у 2018 році виділено 1,7 млн. гривень. 
Заплановано облаштувати у 4 закладах системи блискавкозахисту, у 10 про-
вести просочення дерев’яних конструкцій горищ, у 7 – встановити та у 4 відре-
монтувати пожежну сигналізацію. На 01 червня поточного року освоєно 757,2 
тис.грн., за які придбано 172 вогнегасники, 6 щитів укомплектованих проти-
пожежним інвентарем, протипожежні рукави, встановлено 23 протипожежних 
дверей та 29 сертифікованих люків. 

На проведення протипожежних заходів у закладах професійної (про-
фесійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюд-
жету, у 2018 році передбачено 1852,4 тис.грн., з яких на 01 червня викори-
стано 517,7 тис. гривень. Проводяться роботи з монтажу системи оповіщення 
та сигналізації, а також просочення дерев’яних конструкцій у цих закладах. 
Придбання вогнегасників, засобів захисту дихання (марлеві пов’язки, респі-
ратори та протигази), а також інших індивідуальних засобів захисту здійсню-
ється за рахунок власних надходжень навчальних закладів. Забезпеченість 
вогнегасниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти становить 
44% від потреби. 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації                А. Дикий 

 


