
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан підготовки закладів освіти Хмельницької області  

до 2020/2021 навчального року  
 

В області функціонує 745 закладів дошкільної освіти, з яких 168 є струк-
турними підрозділами шкіл, у них виховується 45,5 тис. дітей; 645 закладів 
загальної середньої освіти, де освітнім процесом буде охоплено 138 тис. дітей; 
28 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких здобувають 
освіту понад 8 тис. учнів, 21 заклад фахової передвищої та 11 закладів вищої 
освіти (27982 тис. студентів), 74 позашкільних заклади освіти, які нараховують 
близько 50 тис. вихованців. 

Протягом 2019/2020 навчального року мережа закладів освіти області 
суттєво не змінилася. Вживаються заходи щодо її приведення у відповідність 
до вимог чинного законодавства та потреб населення. 

З метою реалізації права людини і громадянина на рівний доступ до 
освіти та забезпечення дотримання умов безпеки життєдіяльності учасників 
освітнього процесу, враховуючи нормативні документи, якими регламентовано 
порядок організації освітнього процесу в закладах освіти в період карантину, 
зокрема Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у 
закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хво-
роби, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря Украї-
ни від 30 липня 2020 року № 42, керівниками закладів вживаються заходи із 
забезпечення освітніх установ необхідними засобами захисту, на придбання 
яких витрачено майже 5,0 млн. гривень. 

На 10.08.2020 забезпечено необхідними засобами захисту: 

1) заклади загальної середньої освіти: 

захисними масками – 2 млн 90 од. (16% від потреби); 

пірометрами – 337 од. (33,6% від потреби); 

одноразовими рукавичками – 31662 од. (11,8% від потреби); 

захисними окулярами або щитками – 240 од. (10% від потреби); 

контейнерами для утилізації засобів індивідуального захисту – 495 од. 
(22,1% від потреби); 

2) заклади дошкільної освіти: 

захисними масками – 100 тис. од. (29,3% від потреби); 

пірометрами – 483 од. (50,6% від потреби); 
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одноразовими рукавичками – 37480 од. (21,6% від потреби); 

захисними окулярами або щитками – 117 од. (12,3% від потреби); 

контейнерами для утилізації засобів індивідуального захисту – 732 од. 
(9,8% від потреби); 

3) заклади інституційного догляду та виховання дітей: 

захисними масками – 3070 од. (6% від потреби); 

пірометрами –17 од. (31% від потреби); 

одноразовими рукавичками – 2230 од. (5% від потреби); 

захисними окулярами або щитками – 0 од.; 

контейнерами для утилізації засобів індивідуального захисту – 8 од. 
(11% від потреби); 

4) заклади професійної (професійно-технічної) освіти: 

захисними масками – 4620 од. (3,08% від потреби); 

пірометрами – 50 од. (55% від потреби); 

одноразовими рукавичками – 1200 од. (5,8% від потреби); 

захисними окулярами або щитками – 141 од. (43,2% від потреби); 

контейнерами для утилізації засобів індивідуального захисту – 47 од. 
(15,8% потреби); 

5) заклади фахової передвищої та вищої освіти, які фінансуються за 
рахунок коштів обласного бюджету: 

захисними масками – 546 од. (1,93% від потреби); 

пірометрами – 10 од. (52,6% від потреби); 

одноразовими рукавичками – 100 од. (0,87% від потреби); 

захисними окулярами або щитками – 2 од. (3,2% від потреби); 

контейнерами для утилізації засобів індивідуального захисту – 3 од. (10% 
потреби). 

Для стовідсоткового забезпечення учасників освітнього процесу засобами 
захисту необхідно додатково понад 24,0 млн. гривень. 

На утримання всіх установ та закладів освіти у 2020 році передбачено 
6,5 млрд грн, у тому числі понад 2,9 млрд грн освітньої субвенції на оплату 
праці педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, а також 
професійно-технічних навчальних закладів у частині надання повної загальної 
середньої освіти. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.05.2020 № 370/2020-р 
“Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік” 
кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська 
школа” в сумі 39 791,6 тис. грн розподілено між бюджетами адміністративно-
територіальних одиниць. 
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На 10.08.2020 профінансовано видатки з обласного бюджету в сумі 
19676,400 тис. грн, з них освоєно – 3889,477 тис. грн, або 19,8 відсотка. 

У 2017 році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в 
області розпочато реалізацію 5-ти проєктів “Новий освітній простір” загальною 
вартістю понад 80,0 млн гривень. 

У 2018-2019 роках завершено реалізацію 3-х проєктів на суму 46,8 млн. 
гривень. У поточному році на завершення реконструкції Жердянської та Закуп-
нянської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Чемеровецького району з держав-
ного бюджету виділено 23,3 млн грн, з місцевих бюджетів – 5,8 млн гривень. 

У поточному році розпочато реалізацію програми “Спроможна школа для 
кращих результатів”, на виконання якої Хмельницькій області виділено 
100,0 млн гривень. На 01 серпня відповідною комісією Міністерства освіти і 
науки України погоджено 8 проєктів, що реалізовуватимуться за загальним 
фондом на суму 19,9 млн гривень. Проєкти, які можуть фінансуватися по 
спеціальному фонду, ще не погоджено. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.19 
№ 1109-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передба-
чених Міністерству освіти і науки на 2019 рік” на оснащення закладів загальної 
середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, 
виділено 21 625,1 тис. гривень. Відповідно до Порядку та умов щодо викори-
стання коштів освітньої субвенції Департаментом освіти і науки облдержадмі-
ністрації визначено 36 навчальних закладів, які відповідають цим вимогам. 
Після погодження Міністерством освіти і науки України буде здійснено прид-
бання обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій. 

У цьому році за напрямом ремонт обладнання та придбання обладнання 
для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти області виділено 
13 394,0 тис. грн, які профінансовано у повному обсязі. Освоєно 798,165 тис. 
грн або 6 відсотків. У більшості адміністративно-територіальних одиниць осво-
єння коштів на стадії проведення державних закупівель та очікування поставки 
товару. 

На підготовку закладів освіти до нового навчального року, будівництво, 
реконструкцію, поточні та капітальні ремонти з місцевих бюджетів освоєно 
21,5 млн гривень. Проведено капітальний ремонт та реконструкцію 
7 навчальних приміщень, 5 їдалень та однієї спортивної зали, 40 котелень, 
543 п/м зовнішніх та 286 п/м внутрішніх водомереж, в 11 школах відремонто-
вано систему опалення, у 3 – проведено утеплення фасадів та горищних пере-
криттів, у 15 – відремонтовано покрівлі, замінено на металопластикові 316 вікон. 

Планується завершити будівництво Залузького ліцею на 200 місць, Кор-
чицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 196 місць та Новолабуньської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ на 274 місця, на що з державного бюджету ви-
ділено 25,1 млн грн, з обласного – 6,3 млн грн та місцевих бюджетів – 2,8 млн 
гривень. 
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На 01.08.2020 року заклади освіти забезпечено вугіллям на 65%, торфо-
брикетом – на 61%, дровами – на 78 відсотків. 

За інформацією органів управління освітою районних державних адміні-
страцій та органів місцевого самоврядування на заходи протипожежної безпеки 
загальноосвітнім закладам освіти передбачено 20,9 млн гривень. На 01 серпня 
освоєно 11,1 млн гривень. Придбано 503 вогнегасники, на 80 об’єктах прове-
дено вимір опору ізоляції, у 20 – встановлено пожежну сигналізацію, у 21 за-
кладі відремонтовано блискавкозахист, у 69 закладах просочено дерев’яні 
конструкції, придбано 6 пожежних рукавів, проведено опосвідчення 1732 вогне-
гасників. 

Закладам освіти обласного підпорядкування затверджено видатки на суму 
5,1 млн грн, освоєно 2,5 млн гривень. Закуплено індивідуальні засоби дихання. 
Проводяться роботи щодо встановлення та ремонту протипожежної сигналі-
зації, просочення дерев’яних конструкцій.  

Організовано стовідсоткове підвезення учнів та педагогічних працівників 
до місця навчання, роботи і до дому.  

Парк шкільних автобусів становить 428 одиниць, з яких 390 задіяно у під-
везенні. Шкільних автобусів із терміном експлуатації понад 15 років усього 51, 
з яких 31 здійснюють підвезення. 

Цьогоріч планується придбати 16 шкільних автобусів. У липні проведено 
аукціон на придбання 14 шкільних автобусів (вже підписано договір).  

На підготовку робітничих кадрів у 17 закладах професійної (професійно-
технічної) освіти, які фінансуються з обласного бюджету, у 2020 році виділено 
257 372,7 тис. грн, у тому числі: 36 399,2 тис. грн – кошти освітньої субвенції, 
які забезпечують стовідсоткову потребу навчальних закладів для виплати 
заробітної плати педагогічним працівникам; 9 565,2 тис. грн – на капітальні 
видатки. 

Для укомплектування аудиторій загальноосвітніх предметів у шістнад-
цяти закладах професійної (професійно-технічної) освіти придбано комп’ю-
терне обладнання – 1265,64 тис. гривень. 

На проведення протипожежних заходів згідно з приписами Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти виділено 8167,8 тис. грн, зокрема на: 

просочення дерев’яних конструкцій у 9 закладах (580,86 тис. грн); 

встановлення системи оповіщення та протипожежної сигналізації у 12 за-
кладах освіти (6364,1 тис. грн); 

встановлення блискавкозахисту у 3 закладах (492,4 тис. грн); 

придбання вогнегасників, засобів індивідуального захисту органів ди-
хання та засобів пожежогасіння для 17 закладів (730,44 тис. грн). 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти беруть активну участь 
у розробці проєктів регіонального розвитку. Зокрема, п’ять проєктів, отримали 
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фінансування за рахунок коштів Програми секторальної підтримки ЄС, бюджет 
яких становить 30,0 млн. гривень. 

У рамках реалізації проєкту регіонального розвитку “Стимулювання 
розвитку новаторської та раціоналізаторської роботи в навчальному закладі як 
один з факторів підвищення якості підготовки робітничих кадрів для потреб 
регіону” відкрито STEM-центр Хмельницького професійного ліцею електро-
ніки. До складу центру входять: лабораторія та майстерні з ремонту комп’ю-
терної та оргтехніки, радіомеханіків, слюсарів-електриків, монтажників охорон-
но-пожежної сигналізації. STEM-центр облаштовано новітнім сучасним облад-
нанням. 

На базі STEM-центру здобувачі освіти мають можливість займатися 
такими напрямами як робототехніка, 3Dмоделювання, основи програмування та 
основи інформаційної безпеки. 

Аналогічні центри у рамках реалізації проєкту за іншими професіями до 
кінця року буде створено ще у чотирьох закладах професійної освіти. 

Крім цього, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам буде оснащено обладнанням STEM-лабораторію 
Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького для здобуття повної 
загальної середньої освіти. 

Обсяг видатків загального фонду на 2020 рік для закладів фахової 
передвищої освіти, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, 
становить 144 128,9 тис. грн, у тому числі для закладів, які фінансуються через 
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, – 39 443,8 тис. грн, на 
проведення протипожежних заходів згідно з приписами Головного управління 
ДСНС України в області – 2 561,9 тис. гривень. 

Видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у закладах вищої освіти 
ІІІ-ІV рівня акредитації комунальної форми власності на 2020 рік становлять 82 
 726,6 тис. гривень. 

На проведення поточного ремонту системи опалення підвального примі-
щення гуртожитку Хмельницької гуманітарного-педагогічної академії виділено 
188,5 тис. гривень. 

На проведення протипожежних заходів у закладах вищої освіти з облас-
ного бюджету виділено 1 796 тис. гривень. 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


