
 
 
 
 
Про стан підготовки закладів освіти 
до нового 2019/2020 навчального року

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, з метою забезпечення належних умов для проведення освітнього 
процесу у закладах освіти області, враховуючи інформацію про стан підготовки 
навчальних закладів до нового 2019/2020 навчального року (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, керівникам інших органів місцевого 
самоврядування: 

1) забезпечити створення додаткових місць у закладах освіти для дітей 
дошкільного віку; 

2) провести комплекс заходів щодо оптимізації наявної мережі освітніх 
закладів, створення опорних закладів з метою забезпечення рівного доступу до 
якісної освіти; 

3) з 01 вересня 2019 року забезпечити регулярне та безпечне підвезення 
учнів та педагогічних працівників до закладів освіти; 

4) до 15 серпня 2019 року забезпечити виділення коштів з місцевих бюд-
жетів на засадах співфінансування та ефективне використання коштів субвенції 
на придбання сучасних меблів, дидактичних матеріалів та комп’ютерного 
обладнання для Нової української школи; 

5) до 01 вересня 2019 року привести у відповідність до вимог чинного 
законодавства штатні розписи інклюзивно-ресурсних центрів та здійснити їх 
укомплектування кваліфікованими кадрами; 

6) до 01 жовтня 2019 року завершити проведення капітальних та поточ-
них ремонтів закладів світи, підготовку систем теплозабезпечення до роботи в 
осінньо-зимовий період; 

7) до 01 грудня 2019 року забезпечити освоєння коштів субвенції на 
оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, кабінетів 



2 
 
природничо-математичного циклу, придбання шкільних автобусів, персональ-
них комп’ютерів для освітніх закладів; 

8) посилити контроль за раціональним використанням коштів субвенції 
на проведення корекційно-розвиткових занять та придбанням спеціальних засо-
бів корекції психофізичного розвитку; 

9) спільно із Службою автомобільних доріг в області, ДП “Хмельницький 
облавтодор”, ДП “Служба місцевих автодоріг” розглянути можливість першо-
чергового проведення ремонту автошляхів, якими здійснюється підвезення 
учнів до освітніх закладів. 

2. Рекомендувати Хмельницькому, Кам’янець-Подільському міським го-
ловам сформувати мережу інклюзивно-ресурсних центрів, яка забезпечить 
територіальну доступність до послуг комплексної психолого-педагогічної оцін-
ки розвитку дитини та системного кваліфікованого супроводу. 

3. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації: 
1) забезпечити координацію діяльності місцевих органів управління осві-

тою щодо підготовки закладів освіти до нового 2019/2020 навчального року; 
2) вжити заходів щодо впорядкування мережі закладів професійної (про-

фесійно-технічної) освіти, орієнтованих на підготовку робітничих кадрів та 
фахівців відповідно до потреб регіонального ринку праці та створення при них 
навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням; 

3) залучати роботодавців до впровадження дуальної системи навчання в 
закладах професійно-технічної освіти, створення навчально-виробничих діль-
ниць; 

4) упроваджувати нові форми співробітництва закладів і установ освіти з 
об’єднаннями промисловців та роботодавців під час організації навчання, роз-
роблення угод, проведення спільних нарад з підготовки кадрів, формування 
регіонального замовлення тощо. 

4. Про виконання розпорядження поінформувати Департамент освіти і 
науки обласної державної адміністрації до 21 жовтня для подальшого узагаль-
нення та інформування обласної державної адміністрації до 30 жовтня 2019 року . 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  В. Кальніченко 


