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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про стан підготовки закладів освіти Хмельницької області 
до 2021/2022 навчального року 

 
На початок 2021/2022 навчального року у мережі закладів освіти Хмель-

ницької області функціонує: 

725 закладів дошкільної освіти, з яких 151 є структурними підрозділами 
закладів загальної середньої освіти, якими у новому начальному році пла-
нується охопити близько 41 тисячі дітей; 

596 закладів загальної середньої освіти, де освітнім процесом буде 
охоплено 139 тисяч дітей; 

23 державних заклади професійної (професійно-технічної) освіти, підпо-
рядкованих Міністерству освіти і науки України, та три навчальних  центри при 
установах покарань, у яких здобувають освіту понад 9 тисяч учнів; 

21 заклад фахової передвищої та 10 закладів вищої освіти (понад 27 тисяч 
студентів); 

67 позашкільних заклади освіти, які нараховують близько 36 тисяч вихо-
ванців.  

Протягом 2021 року у 15 територіальних громадах було ліквідовано 
25 закладів загальної середньої освіти, з них 8 стали структурними  підрозді-
лами (філіями). 

На утримання всіх установ та закладів освіти у поточному році перед-
бачено 7,7 млрд грн, у тому числі понад 3,5 млрд грн освітньої субвенції на 
оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, 
а також закладів професійно-технічної освіти у частині надання повної за-
гальної середньої освіти.  

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.06.2021 
№ 552/2021-р “Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 
2021 рік” кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова 
українська школа” в сумі 53 045,7 тис. грн розподілено між бюджетами 
адміністративно-територіальних одиниць. 

На підготовку приміщень загальноосвітніх навчальних закладів області 
до нового навчального року, будівництво, реконструкцію, поточні та капітальні 
ремонти з державного, обласного та місцевих бюджетів освоєно понад 59,0 млн 
гривень. 
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Проведено капітальний ремонт та реконструкцію 10-ти навчальних 
приміщень, двох їдалень, трьох спортивних залів та однієї майстерні, 357 п.м 
каналізаційних мереж, 307 п.м зовнішніх та  внутрішніх водомереж, 357 п.м 
каналізаційних мереж, 132 п.м зовнішніх тепломереж, у 16 школах відремон-
товано внутрішню систему опалення, у семи – покрівлі, замінено на метало-
пластикові 207 вікон.    

Планується завершити другу чергу будівництва Залузького ліцею на 
200 місць, будівництво навчально-виховного комплексу у м. Хмельницький на 
480 учнівських місць, на що з обласного бюджету виділено 22,0 млн грн, за 
рахунок коштів місцевого бюджету – будівництво спортивної зали з улашту-
ванням протирадіаційного укриття Цвітоського навчально-виховного об’єднан-
ня Улашанівської територіальної громади та реконструкцію навчального кор-
пусу № 1 навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пеня, гімназія” у м. Славута, на що з державного бюджету виділено 35,5 млн 
гривень.   

На 01 серпня 2021 року заклади освіти забезпечено вугіллям на 73,8%, 
торфобрикетом – на 72,7%, дровами – на 53,6 відсотка. 

У поточному році продовжується фінансування програми “Спроможна 
школа для кращих результатів”. Комісією Міністерства освіти і науки України 
для Хмельницької області погоджено 22 проєкти, що реалізовуватимуться за 
кошти цієї субвенції, загальною вартістю 39 923 911,0 гривень.  

У трьох освітніх закладах буде проведено реконструкцію та капітальний 
ремонт навчальних приміщень, у двох – відремонтовано спортивні зали, у трьох – 
харчоблоки. Для шести закладів буде придбано 9 СТЕМ-лабораторій, для 
чотирьох – обладнання для кабінетів. 

На сьогодні органами управління освітою територіальних громад прово-
дяться процедури тендерних закупівель. Надходження коштів субвенції пла-
нується у вересні. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 
№ 1109-р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передба-
чених Міністерству освіти і науки України” 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 використання коштів освітньої 
субвенції визначено 36 навчальних закладів, які відповідають цим вимогам, та 
погоджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1036.  

Проте торік було проведено процедуру державних закупівель, пропозиції 
учасників відхилено через невідповідність технічним вимогам. Проводиться 
нова процедура державних закупівель. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 403 
“Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального 
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процесу у закладах загальної середньої освіти” Хмельницькій області для орга-
нізації та покращення якості навчального процесу передбачено 32 615,5 тис. грн 
на придбання ноутбуків. Ця процедура відповідно до вимог вказаної постанови 
передбачає співфінансування з місцевих бюджетів. На початку серпня розпо-
чато процедуру публічних закупівель на загальну суму 41 843 520,0 тис. грн та 
заплановано придбати 2088 ноутбуків. 

Наразі проводиться процедура державних закупівель. 

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря Украї-
ни від 23 квітня 2021 року № 4 “Про затвердження протиепідемічних заходів у 
закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)” засновники закладів вживають заходи із забезпечення 
освітніх установ необхідними засобами захисту. З метою безпечного прове-
дення зовнішнього незалежного оцінювання на ці цілі було спрямовано 
683,1 тис. грн субвенції із державного бюджету. 

Підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання забезпе-
чує парк шкільних автобусів (442 одиниці, з яких 403 задіяно у підвезенні), 
з них 51 автобус із терміном експлуатації понад 15 років, з яких 31 здійснюють 
підвезення. 

Цьогоріч планується придбати 14 шкільних автобусів. У серпні проведено 
аукціон, визначено переможця тендерних торгів та очікується постачання 
8 автобусів першої черги. 

Продовжується практика забезпечення безкоштовним харчуванням у 
межах визначених норм за рахунок коштів місцевих бюджетів, яким охоплено 
4409 учнів пільгових категорій, з них: 350 дітей-сиріт, 766 дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 1690 учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допо-
могу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям”, 169 учнів, які навчаються у спеціальних класах, 
733 – в інклюзивних класах, 621 дитина внутрішньо переміщених осіб, 80 дітей, 
батьки яких (або один з батьків) загинули під час захисту незалежності та 
суверенітету України. 

Тридцять вісім органів місцевого самоврядування прийняли рішення про 
організацію безкоштовного харчування для учнів інших категорій: 1076 дітей-
інвалідів, 5580 учнів, батьки яких є (були) учасниками ОСС (АТО), 2748 учнів 
5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 
“Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, 1385 учнів із 
багатодітних сімей, 342 дитини осіб, що постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, та 294 – інших категорій. За рахунок коштів місцевих бюд-
жетів організовано безкоштовне харчування для 33102 учнів 1-4 класів.  

Керівниками закладів освіти та їх засновниками продовжується робота 
щодо впровадження системи харчової безпеки (ХАССП) на харчоблоках. До 
початку навчального року 45 закладів загальної середньої освіти та 42 заклади 
дошкільної освіти вже впровадили її елементи, в інших – реалізовано окремі 
елементи. 
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Вживаються заходи щодо забезпечення харчоблоків закладів загальної 
середньої освіти кваліфікованим персоналом. Наразі там працюють 769 штат-
них кухарів (із них 701 з професійно-технічною або середньою спеціальною 
освітою, 22 із вищою та 46 пройшли спеціальні курси). 

Передбачений обсяг видатків загального фонду на 2021 рік на оплату 
послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замов-
лення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти становить 
281 065,8 тис. грн, що на 33 244 тис. грн або 13,4% більше ніж торік. 

Для двох закладів фахової передвищої освіти, які фінансуються за кошти 
обласного бюджету, заплановано 46 572,6 тис. грн, що на 6 768,9 тис. грн або 
17% більше до 2020 року. 

Видатки на підготовку спеціалістів у двох закладах вищої освіти 
комунальної форми власності на 2021 рік становять 95 724,7 тис. грн, що на 
12 998,1 тис. грн або 15,7% більше ніж торік. 

Першочерговим залишається питання здійснення заходів, пов’язаних із 
забезпеченням пожежної безпеки у закладах освіти. Продовжується упровад-
ження заходів пожежної безпеки у закладах професійної (професійно-технічної) 
та фахової передвищої освіти, на що додатково виділено 9 175,521 тис. грн 
(ЗП(ПТ)О – 6012,1 тис. грн, ЗФПО – 3163,4 тис. грн). Ці роботи здійснюються 
за рахунок залишку коштів освітньої, субвенції невикористаних у попередніх 
роках, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року 
№ 6 можуть використовуватися на зазначені цілі, зокрема на: 

встановлення пожежної сигналізації у 13 закладах – 7 561,2 тис. грн; 

просочення дерев’яних конструкцій у шести закладах – 544,598 тис. грн; 

встановлення блискавкозахисту у трьох закладах – 897,502тис. грн; 

придбання засобів індивідуального захисту органів дихання – 172,179 тис. 
гривень. 

Крім цього, для завершення будівництва котельні, проведення капіталь-
них ремонтів котельного господарства та придбання обладнання і матеріалів 
для його ремонтів з обласного бюджету для закладів професійної (професійно 
технічної) освіти виділено 2870,0 тис. грн, на проведення капітальних ремонтів 
дахів та приміщень закладів професійної (професійно-технічної) і вищої освіти – 
857,2 тис. гривень. 

Для проведення поточних та капітальних ремонтів закладам фахової 
передвищої та вищої освіти виділено 1546,5 тис. гривень. 

На базі закладів професійно-технічної освіти створено та функціонує сім 
сучасних навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням. Подібні 
центри за іншими професіями до кінця року буде створено ще у двох закладах 
професійної освіти: “Учнівська станція технічного обслуговування колісних 
транспортних засобів” з підготовки фахівців за професіями “Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів”, “Водій автотранспортних засобів” на базі 
Нетішинського професійного ліцею та навчально-практичний центр техноло-
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гічних інновацій харчової промисловості та ресторанного господарства з підго-
товки фахівців за професіями “Кухар”, “Кондитер” на базі ДНЗ “Хмельницький 
центр професійно-технічної освіти сфери послуг”. Вказані центри буде ство-
рено за рахунок коштів державного бюджету та співфінансування з бюджетів 
міст Хмельницький та Нетішин. Загальна вартість становить 11200,0 тис. грн, у 
тому числі 7 420,0 тис. грн субвенції. 

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 


