
 

   Довідка 

 

 Про підготовку навчальних закладів району  

до нового 2017/2018 навчального року  

 

     На виконання статей 16, 34 Закону України «Про загальну середню 

освіту»,, наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 

обласної державної адміністрації від 03 липня 2017 року № 561, рішення колегії 

управління освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 

від29 червня №10/3 «Про підсумки роботи навчальних закладів області в 

осінньо-зимовий період 2016-2017 року та завдання  підготовки до нового 2017-

2018 навчального року та опалювального сезону», наказу начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту від 23 червня 2017 року №529 

«Про організований початок 2017/2018 навчального року» та з метою 

забезпечення належної підготовки матеріально-технічної бази навчальних 

закладів, установ освіти району до сталої роботи у новому 2017-2018 

навчальному році та в осінньо-зимовий період, начальником відділу освіти, 

молоді та спорту видано накази «Про організований  початок 2017/2018 

навчального року» від 26 червня 2017 року №130 та «Про підготовку  

навчальних закладів району до роботи у новому 2017-2018  навчальному році та 

в осінньо–зимовий період» від 19 липня 2017 року №5-аг, якими затверджено 

заходи та завдання  для забезпечення підготовки навчальних закладів району до 

початку 2017-2018 навчального року . 

 За наслідками реформування   системи освіти району проведеної впродовж 

2016-2017 навчального року, з метою забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти, та забезпечення автономії навчальних закладів ,систему загальної 

середньої освіти району становлять 3 опорних загальноосвітніх навчальних 

заклади, у складі яких перебувають 24 філії. Потреби населення району у 

дошкільній освіті забезпечують  1 НВК «ЗШ-ДНЗ» ,17 філій опорних шкіл  

«ЗШ-ДНЗ» та 11 ДНЗ. Послуги з забезпечення дітей району позашкільною 

освітою надають 2 позашкільних заклади (та з 01 вересня 1 філія позашкільного 

закладу у Перегонівському НВО) 

Станом на 16 серпня 2017 року в усіх навчальних закладах проведено 

поточні ремонти, а саме: побілка та фарбування класних кімнат, коридорів, 

службових приміщень.   

В  навчальних закладах  Голованівського  району протягом 2016/2017 року 

здійснено ряд капітальних та поточних ремонтів по всіх шкільних та 

дошкільних навчальних закладах. Загалом за минулий період здійснено заміни 

7 опалювальних котлів на загальну суму 3 080 тис. грн.  по філіях опорних шкіл 

«Красногірська ЗШ»  на 381.5 тис.грн, «Свірнівська ЗШ-ДНЗ» - 428,6 тис.грн, 

«Клинівська ЗШ» - 420,0 тис.грн, «Ємилівській ЗШ-ДНЗ №2» - 451,0 тис.грн., 

«Троянській ЗШ» -506,0 тис.грн, «Капітанська ЗШ-ДНЗ» -524,0 тис.грн, 

«Новосільська  ЗШ-ДНЗ» -369,0тис.грн.   



 Здійснено заходи по їх устаткуванню, промивка  труб, заміна 

електрообладнання, димових труб та ін.  

 Проведено переобладнання котельні  на  альтернативне  паливо  по  філії   

«Новосільська ЗШ – ДНЗ» на суму 230 тис.грн.  

 Відкрито оновлені харчоблоки  в НВК « Голованівська  ЗШ 1-Ш ст. 

ім.Т.Г.Шевченка-гімназія»  та ДНЗ «Малятко»  з кухонним обладнанням, що 

відповідає всім вимогам та стандартам для забезпечення  якісного  харчування 

дітей. Вартість виконаних робіт по  харчоблоках  922 846  грн. 

Для опорної школи НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка-

гімназія» придбано лінгафонний кабінет на суму - 404 тис. грн.  

При підготовці до нового навчального2017-2018 навчального року 

продовжується робота по реконструкціях котелень та теплових мереж 

навчальних закладів з метою їх приведення до оптимальних  енергоощадних та 

ефективних режимів експлуатації. 

Виготовляється проектно-кошторисна документація на  будівництво 

зовнішніх тепломереж по філіях « Капітанській ЗШ-ДНЗ» та «Клинівській ЗШ» 

вартість  складатиме в межах 550,0 тис грн. з місцевого бюджету. 

Виготовляється проектно - кошторисна документація на  капітальний ремонт 

ДНЗ с. Грузьке (вартість складатиме близько 300.0 тис.грн.) 

 Виконано  протипожежну обробку дерев’яних конструкцій покрівлі НВК 

«Голованівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка –гімназія»  на суму 70 тис. 

грн. та встановлено протипожежну сигналізацію вартістю 112.0 тис. грн.. згідно  

припису Голованівського РВ УДСНС України у Кіровоградській області.  

Проведено реконструкцію спортивний майданчик  з  асфальтованим 

покриттям на суму 109 тис.грн 

По Голованівському ДНЗ «Малятко»: придбано металопластикові двері, 

закуплено нові меблі, спортивний  інвентар, побудовано нові ігрові майданчики 

та альтанки,  здійснено поточні ремонти актового залу та ігрових кімнат, 

закуплено нові штори. Здійснено ремонт та проведено ряд  протирадонових 

заходів в підвальному приміщенні. В третьому  кварталі планується провести  

будівництво нової котельні, та встановлення нового котла  ( винесення котельні 

з підвального приміщення). 

По НВК « Перегонівська ЗШ-ДНЗ»  планується   утеплення зовнішніх стін 

приміщення. Проведено заміну     вікон на 198.0 тис гривень.  Здійснено 

поточний ремонт в приміщенні школи.  

Здійснено заміну вікон на енергоефективні по філіях «Крутеньківська ЗШ-

ДНЗ», «Ємилівській ЗШ-ДНЗ №2», «Клинівська ЗШ», «Свірневській ЗШ-ДНЗ», 

«Новосільській ЗШ-ДНЗ»,  «Красногірській ЗШ». «Ємилівській ЗШ-ДНЗ №1» 

на суму 428.0 тис.гривень 

Проведено ремонтні роботи , замінено вікна по Голованівському БДЮТ на 

198,0 тис.грн,  заміна вікон та утеплення фасаду приміщення Побузького 

ЦДЮТ на 300.0 тис гривен 

Завершено розробку  проектно-кошторисної  документації та погодження з 

відповідними структурами реконструкцію приміщення Побузької 

загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів,. Даний проект включений до переліку 



об’єктів фінансування, яких заплановано здійснювати за рахунок Державного  

Фонду регіонального розвитку. 1 етап 2017- субвенція 4 500.0 тис.грн, та 500.0 

тис гривень з районного бюджету, як спів фінансування, 

 2 етап  2018 р. - субвенція 8 000 тис.грн.  3 етап 2019 субвенція 3 500 тис.грн. 

На даний час підрядник розпочав реконструкцію школи. 

  Розроблено проектно-кошторисну документацію та передано ДП 

«Укрдержбудеспертиза» для перевірки документи  на будівництво дитячого 

садка на 120 місць в смт .Голованівськ по вул. Пушкіна. Вартість даного 

будівництва складає в межах 40,0 млн.грн. На даний час сесією районної ради 

виділено з місцевого бюджету 4 млн.127 тис.грн. 

 Проводяться роботи  по перевірці  електротехнічного обладнання 

навчальних закладів на суму  92,6 тис.гривень.   на стадії  завершення акти 

перевірки готовності  навчальних закладів до нового навчального року. 

 На опалювальний сезон  потреба навчальних закладів освіти району по 

вугіллі складає 1400 тон, по дровах 302 скл.м. На даний час,  з врахуванням  

залишків, забезпеченість по вугіллі -223,4 тони - 21,3 %, по дровах -57,58 скл.м. 

що складає 29,8 %. 

 Проведено тендер НВК « Голованівська  ЗШ 1-Ш ст. ім.Т.Г.Шевченка-  

гімназія на 680 тонн вугілля,  розпочато відвантаження  вугілля до філій.   

Заготівля альтернативного палива проводитиметься перед опалювальним 

сезоном, задля кращого його зберігання. 

 По всіх опорних закладах розроблені та затверджені маршрути слідування 

шкільних автобусів між опорними школами та їх філіями. Навчальними 

закладами  району підготували документи для підписання актів готовності 

навчальних закладів до нового навчального року, та актів готовності теплових 

господарств  в інспекції Держенергонагляду, проведено навчання 

відповідальним за теплове господарство та кочегарам, відповідно до якого були 

видані посвідчення Кіровоградським регіональним учбовим центром.  

 По Голованівській  опорній школі підвозиться  93 учні, підвезення 

здійснюють 4 автобуси, один - арендований. 

 По Перегонівській опорній школі підвозиться 130 дітей, перевезення 

здійснюється 3 автобусами. 

 По Побузькій опорній школі підвозиться  116 дітей та педпрацівників.  

Перевезення здійснюють 3 шкільні автобуси. На даний час відділом освіти, 

молоді та спорту проводить тендер на  придбання  1 шкільного автобуса, за 

кошти місцевого бюджету за 1 700.0 тис.грн. 

    В усіх навчальних закладах  району створено умови для харчування дітей 

( вартість харчування 1 дитини в день - 12 грн.). Учні 1-4 класів, діти-сироти 

та діти позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО 

харчуються безкоштовно. Учні 5-11 класів мають можливість харчуватися 

за батьківську доплату. 

    Станом на  16 серпня 2017 року  є  потреба в педагогічних кадрах:  

- філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-гімназія  

«Свірнівська ЗШ-ДНЗ»- вчитель фізичної культури, української мови та 

літератури,  



- філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-гімназія  

«Новосільській ЗШ-ДНЗ №2» – вчитель історії,математики та фізики 

- філія НВК « Голованівська  ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка-гімназія  

«Наливайківська ЗШ»– вчитель фізичної культури. 

Загалом у закладах  освіти району працює 449 педагогічних 

працівників. Тож у межах Голованівського освітнього округу достатня 

кількість кваліфікованих педагогічних працівників, для забезпечення потреб 

навчальних закладів, тому  питання фахового викладання предметів буде 

вирішено шляхом тарифікації існуючих фахівців  опорних закладів. 

Зважаючи на вищезазначене навчальні заклади підготовлено до початку 

нового 2017/2018 навчального року. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту                                                               С.ТУЗ 

                                


